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PARTE III – AS PRÁTICAS PROFISSIONAIS, AS DINÂMICAS DE APRENDIZAGEM E OS 

PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

Capítulo 6 – As trajectórias profissionais e de aprendizagem no âmbito do 

sistema de emprego 

 

1. As opções analíticas de partida 

  

A abordagem dos trajectos ou das trajectórias1 dos sujeitos no sistema de 

emprego, contemplando o movimento inicial de transição e a consolidação de 

posições no seu interior, pressupõe discutir, de forma interligada, as dimensões 

profissional e de aprendizagem.  

No capítulo anterior, abordámos a aprendizagem de forma mais aprofundada no 

que diz respeito à sua dimensão informal, ou seja, à aprendizagem de cariz concreto, 

em associação com as actividades de trabalho desempenhadas. Os resultados 

empíricos fundamentais da nossa pesquisa no que se refere a esta problemática serão 

apresentados no capítulo 7. Centrar-nos-emos aqui na aprendizagem de cariz formal, 

a qual se materializa na aprendizagem escolar que tem lugar no sistema formal de 

ensino e na realização de cursos de formação (na empresa e noutras entidades 

formadoras)2.  

A nossa opção de analisar os dois percursos – profissional e de aprendizagem –, 

tem subjacente o pressuposto, acima explicitado, segundo o qual as trajectórias 

profissionais e de aprendizagem se interligam entre si.  

Para ambos os percursos adoptámos uma perspectiva diacrónica e sincrónica. É 

da conjugação entre as duas ópticas de análise que se torna possível chegar a uma 

visão integrada dos percursos dos sujeitos, inclusive, na medida em que é a partir da 

articulação dos vários momentos de sincronia que chegamos à lógica diacrónica. No 

que se refere ao enfoque sincrónico das trajectórias profissionais, analisámos os 

                                                             
1 Assumimos os termos trajecto, percurso e trajectória como sinónimos. 
2 A estratégia expositiva seguida nos capítulos 5, 6 e 7, procura atender a um conjunto de interligações 
teóricas e empíricas. Isto é, a conceptualização realizada, no capítulo 5, acerca dos saberes e das 
actividades de trabalho, constitui o pano de fundo, para, agora, abordar, respectivamente, o conteúdo dos 
cursos realizados (em termos do tipo de saberes) e os tipos de trajectórias profissionais, atendendo, 
designadamente, ao grau de complexidade das actividades de trabalho realizadas. Por seu turno, a 
compreensão dos elementos constitutivos do desempenho da actividade de trabalho, explicitados no 
capítulo 7, implica atender às trajectórias dos sujeitos (externas e internas à empresa), na medida em que 
testamos o efeito de capitalização destas, em particular na esfera profissional. Estamos, assim, perante 
realidades interligadas, que detêm, no entanto, uma autonomia teórica, razão pela qual se encontram 
desenvolvidas em três capítulos distintos.  
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empregos detidos previamente à entrada na empresa e as situações profissionais 

vividas no seu interior. Nas trajectórias de aprendizagem formal, retivemos cada um 

dos cursos realizados fora e no interior da empresa. Em termos de percursos futuros, 

optámos por tratar de forma distinta os projectos de aprendizagem e profissionais. Os 

primeiros são abordados neste capítulo, na sequência das perspectivas dos sujeitos 

relativamente à formação. Os projectos dos sujeitos no que se refere à forma como 

perspectivam o seu futuro profissional, são desenvolvidos no capítulo 9, no qual nos 

detemos sobre as formas e manifestações de identificação, pois são um dos seus 

vectores estruturantes. Na realidade, o futuro profissional detêm maior importância e 

centralidade do que a realização planeada e/ou desejada de cursos de formação3. Por 

sua vez, os discursos dos sujeitos neste domínio também se diferenciam entre si, o 

que nos conduziu a abordar esta dimensão em articulação com outras dimensões de 

análise integrantes das formas e manifestações de identificação.  

Iremos, em primeiro lugar, explicitar o enquadramento teórico que está 

subjacente às nossas principais opções conceptuais e analíticas para, em segundo 

lugar, apresentarmos as conclusões retiradas para a nossa amostra de entrevistados. 

 

2. Processo de socialização, habitus e projectos profissionais e de 

aprendizagem 

 

As trajectórias configuram-se ao longo do processo de socialização, destacando-

se o papel desempenhados pelas respectivas agências em que tem lugar4. Abordá-lo 

pressupõe atender ao facto de que este atravessa toda a trajectória social dos 

sujeitos, o que confere à temporalidade o estatuto de vector estruturante. Estamos 

perante realidades que assumem continuidades e descontinuidades ao longo do 

tempo. As temporalidades dos sujeitos não são, necessariamente, coincidentes, nem 

homogéneas, coexistindo, assim, trajectos marcados pela diferenciação, não apenas 

em termos do seu conteúdo, mas também das diacronias e sincronias que o 

delimitam. 

                                                             
3 Esta consideração assume coerência atendendo à realidade societal portuguesa, em particular aos 
grupos profissionais em questão, para os quais a aprendizagem de cariz formal não é percepcionada 
como prioritária. A aprendizagem é efectuada informalmente no decorrer da realização quotidiana das 
actividades de trabalho. Com certeza que se estivéssemos perante outros grupos socioprofissionais, 
como é o caso dos quadros técnicos e superiores, a importância da aprendizagem formal seria acrescida.  
4 As formas e manifestações de identificação, problematizadas e analisadas nos capítulos 8 e 9, são 
indissociáveis do processo de socialização e da constituição do habitus dos sujeitos. Na medida em que a 
discussão destes conceitos é realizada no presente capítulo, quando abordarmos as primeiras teceremos 
apenas algumas referências de articulação conceptual.    
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Iremos dar uma atenção particular aos processos de socialização que têm lugar 

a partir da entrada na vida activa e da inclusão dos indivíduos na dinâmica do sistema 

de emprego. Ou seja, enfatizaremos, no nosso estudo, alguns dos processos de 

socialização secundária. 

Não nos cabe aqui debruçarmo-nos sobre as várias teorias que têm abordado a 

problemática do mercado de trabalho, na medida em que esse não constitui o enfoque 

central da nossa análise5. É, contudo, de reter que “o trabalho, a empresa ou mesmo o 

«mercado», são aqui concebidos simultaneamente como produto e produtores dos 

processos de socialização, organização das relações sociais que definem espaços 

específicos em que a actividade produtiva tem lugar” (Oliveira, 1993, p. 21).  

Vejamos, em primeiro lugar, os principais autores que abordam a problemática 

da socialização, para, de seguida, abordar o mercado de trabalho – ao nível macro – e 

a empresa – em termos meso e micro – como agências de socialização. 

Partindo da síntese realizada por Dubar (1991), iremos referir as principais 

perspectivas que contemplam contributos importantes para o nosso objecto de estudo 

relativamente a esta temática. 

A perspectiva piagetiana é uma das referências fundamentais neste domínio. 

Piaget (1978) equaciona o processo de desenvolvimento do indivíduo desde a infância 

até à idade adulta e define seis estádios de desenvolvimento da criança, ao longo dos 

quais atravessa processos de adaptação descontínua a formas mentais e sociais que 

vão adquirindo um grau crescente de complexidade. Esta adaptação resulta de dois 

movimentos complementares: a assimilação, em que os sujeitos incorporam as coisas 

e as pessoas nas estruturas mentais já construídas; a acomodação, em que as 

referidas estruturas são reajustadas em função das transformações que ocorrem no 

meio. Estamos perante uma imbricação das estruturas mentais com as estruturas 

sociais. As adaptações sucessivas entre o sujeito e o meio constituem o processo de 

equilibração.  

A socialização é definida, por Piaget, como um processo descontínuo de 

construção colectiva de condutas sociais, que abarca três aspectos. Em primeiro lugar, 

o cognitivo, ou seja, a estrutura da conduta, que se traduz em regras; em segundo o 

afectivo, que representa a energética da conduta e se exprime em valores; finalmente, 

o expressivo, que contempla os significantes da conduta, representando-se em signos. 

Este processo pressupõe a existência de representações mentais e a interiorização de 

estruturas sociais por intermédio do processo de aprendizagem.  

                                                             
5 Elaborámos uma resenha da evolução e dos contributos destas teorias em Veloso (1995, p. 3-16). 
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Para Dubar (1991, p. 29-33), a perspectiva de Piaget opera uma dupla ruptura. 

Em primeiro lugar, rompe com uma perspectiva de um processo de socialização 

passivo, isto é, de mera interiorização de normas e regras de conduta. O indivíduo 

interpreta os contributos do meio; não os assimila de forma passiva. Em segundo 

lugar, recusa uma acepção linear, progressiva e cumulativa de socialização, na 

medida em que se trata de um processo com rupturas, descontinuidades e 

desestruturações. Dubar comunga desta ruptura e considera, paralelamente, que o 

duplo movimento de assimilação/ acomodação deve ser aplicado também à idade 

adulta, na medida em que os trajectos dos sujeitos podem assumir uma configuração 

contínua e progressiva ou, inversamente, ser marcados por rupturas e inversões.  

Mead (1934) define a socialização como o processo de construção de uma 

identidade social assente nos processos de interacção e comunicação, privilegiando a 

construção do eu na relação com o outro.  

Berger e Luckmann são os autores da distinção entre socialização primária e 

secundária, definindo esta última como “aquisição de saberes específicos e de papéis 

directa ou indirectamente enraizados na divisão do trabalho” (1986, p. 189). Analisam, 

privilegiadamente, a socialização profissional, a qual pressupõe a incorporação de 

saberes cuja constituição tem por referência um campo específico de actividades, o 

que desemboca, na nossa análise, nos processos de aquisição e mobilização de 

saberes.  

Podemos, assim, afirmar que o processo de socialização se caracteriza pela 

interiorização de normas, regras de conduta e valores socialmente determinados que 

condicionam a pertença social e a visão do mundo dos sujeitos. Não só em termos 

objectivos, mas também subjectivos, é realizada uma interiorização simbólica de 

quadros de leitura do real que se concretiza, frequentemente, em processos 

inconscientes (Gros, 1998, p. 278).  

Por sua vez, os recursos económicos, culturais e simbólicos que cada agente 

aprendeu (e que dispõe) são desiguais e configuram-se em diferenciações 

socialmente reconhecidas e legitimadas.  

Voltando à abordagem de Piaget, destacamos igualmente o facto de estarmos 

perante um processo que pressupõe: a actividade cognitiva do sujeito, relativa às 

dinâmicas de aprendizagem e de realização da actividade de trabalho; a interiorização 

e formação de valores, que remete para os processos de identificação; as 

modalidades de expressão mobilizadas nos discursos, os quais reflectem, por seu 

turno, as representações das práticas. 
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São, igualmente, de salientar os efeitos que resultam da actividade do sujeito, 

pois o seu papel, ainda que socialmente determinado, não é passivo. O indivíduo toma 

opções e decisões face aos constrangimentos externos e às imposições que lhe são 

apresentadas ao longo da sua trajectória social e, no interior desta, à sua trajectória 

profissional (Dubar, 1998). 

As agências de socialização constituem os espaços sociais em que os 

processos em análise têm lugar. Iremos problematizar, em primeiro lugar, o mercado 

de trabalho e, em segundo lugar, a empresa. 

A adopção do conceito de sistema de emprego permite uma abordagem mais 

ampla do que a dos trajectos de mobilidade dos sujeitos no mercado de trabalho. Não 

recusamos de forma absoluta este último conceito, pois permite-nos abordar, 

precisamente, os movimentos dos indivíduos no seu interior, mas retemos o facto de o 

processo de socialização extravasar as dinâmicas de mobilidade, contemplando todos 

os condicionantes que estão presentes no seio do sistema de emprego (Rodrigues, 

1988). O sistema de emprego corresponde ao “conjunto organizado das estruturas, 

dos agentes e dos mecanismos económicos e sociais que moldam a utilização e a 

circulação da mão-de-obra em interacção com os processos de reprodução desta 

mão-de-obra”. Permite-nos considerar, de forma articulada, as dinâmicas de 

socialização nos empregos ocupados ao longo da trajectória e no sistema de ensino e 

formação, constituindo o processo de socialização “um processo multidimensional de 

aprendizagem” (Oliveira, 1993, p. 22). Evidencia-se o problema do confronto entre a 

oferta e a procura de emprego, enfatiza-se a heterogeneidade das relações sociais e 

as desregulações existentes no interior do sistema de emprego.  

O motor do sistema de emprego encontra-se, de forma prevalecente, do lado do 

sistema produtivo, gozando a procura de emprego de uma “autonomia relativa” 

(Rodrigues, 1988) face aos constrangimentos. Os sujeitos são, não apenas produtos 

das condicionantes económicas e sociais, mas também produtores do próprio sistema, 

detendo uma capacidade de intervenção nas dinâmicas que se estabelecem entre a 

oferta e a procura de emprego.  

No âmbito do sistema de emprego, a empresa constitui um espaço privilegiado 

de socialização secundária e de identificação fundamental para os sujeitos. Este é 

particularmente importante no nosso estudo, devido, nomeadamente, ao carácter 

carismático do grupo empresarial Fasetel na economia portuguesa e à permanência 

prolongada e perspectivada pelos sujeitos no seu interior, como teremos oportunidade 
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de abordar6. É neste sentido que, ainda que recusemos uma perspectiva de reificação 

do papel e da actuação da empresa, não podemos deixar de considerar a pertinência 

da abordagem de Sainsaulieu (1987; 1988) ao salientar o papel activo desempenhado 

pela empresa enquanto espaço de socialização e na determinação dos trajectos dos 

sujeitos7. Retemos, aqui, em particular, o papel determinante das políticas de gestão 

dos RH e da formação na configuração das trajectórias profissionais e de 

aprendizagem formal internas, bem como das práticas de aprendizagem informal. A 

empresa, por via das práticas de formação, “para além de promover processos de 

aprendizagem de saberes (...), tem um papel fundamental na remodelação das 

relações sociais, através da construção de códigos de valores e de normas 

comportamentais comuns entre os assalariados, fomentando uma identificação com a 

empresa e presidindo às relações e interacções estabelecidas no seu interior. Deste 

modo, garante uma convergência individual e colectiva com o projecto da empresa, 

consubstanciando-se mais como um processo de ressocialização” (Parente, 1995, p. 

48). Postulamos esta perspectiva de Parente alargando-a às dinâmicas de 

aprendizagem informal e ao desempenho quotidiano das actividades de trabalho.  

A empresa integra-se, assim, no que Rodrigues apelida de sistema de ensino em 

sentido lato (1991, p. 146), situando-se a par de todas as outras agências de 

socialização, como a família, a comunicação social e os grupos de pertença. 

Socialização e aprendizagem constituem, no interior das empresas, duas realidades 

inseparáveis, contemplando, quer os elementos associados ao desempenho da 

actividade de trabalho e à aprendizagem de saberes, quer todos os processos de 

aquisição, assimilação, transformação e recusa de valores e normas de 

comportamento. Abarcam, deste modo, não apenas o que a empresa planeia de forma 

estratégica e formalizada, mas igualmente o modo como os sujeitos interiorizam os 

referidos elementos e os assimilam, processo este que não é sempre (nem de todo) 

convergente com o esperado8.  

A análise dos efeitos de socialização especificamente associados às situações 

de trabalho, conduz-nos a convocar para a reflexão o conceito de habitus. Este é 

definido como “sistemas de disposições duráveis e transponíveis, estruturas 

estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, enquanto 

princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser 

                                                             
6 V. capítulo 9. 
7 Para um maior desenvolvimento da perspectiva do autor, v., designadamente, Sainsaulieu (1987; 1988). 
8 Ao nível das formas e manifestações de identificação, consideramos todo um outro conjunto de 
dimensões que equacionam a relação dos sujeitos com a empresa (v. capítulo 9). 
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objectivamente adaptados ao seu objectivo sem supor a visão consciente e o domínio 

expresso das operações necessárias para os atingir” (Bourdieu, 1980b, p. 88)9. O 

habitus encontra-se, assim, investido nas trajectórias sociais dos sujeitos. Pressupõe 

um constante trabalho pedagógico e de aprendizagem, que se reflecte na acumulação 

das experiências que os agentes vão vivendo. Se a família é a instância privilegiada 

de aprendizagem do habitus, a escola e o espaço de trabalho não adquirem menos 

importância na sua configuração. A presença do habitus constitui, assim, um factor 

estruturante das práticas. Encontra-se investido nas trajectórias profissionais e de 

aprendizagem dos agentes e permite articular probabilidades objectivas com 

expectativas subjectivas.  

O conceito de habitus procura dar conta do carácter socialmente determinado 

dos capitais individuais, na medida em que a realidade social pré-existe aos sujeitos e 

estrutura as suas vivências sociais. Esta conceptualização não exclui, todavia, a 

existência de uma certa margem de liberdade e de autonomia dos agentes na 

apropriação dos constrangimentos sociais. Todavia, este debate não é pacífico. 

Discute-se, nomeadamente, se a problemática da mudança social é equacionada no 

quadro conceptual proposto por Bourdieu. Detenhamo-nos sobre as perspectivas 

críticas de alguns autores. 

Dubar (1991, p. 67-73) afirma que o conceito de habitus enfatiza a defesa da 

reprodução e preservação social, sendo difícil, consequentemente, equacionar a 

mudança social no seu esquema interpretativo. A perspectiva de Dubar (1991) 

constitui um interessante contraponto a algumas das propostas de Bourdieu ao 

considerar que devemos pensar na reprodução do sistema como uma das hipóteses 

possíveis que se encontra inscrita nas trajectórias dos sujeitos. Contudo, não é ser 

exclusiva, pois o passado não determina, de forma mecânica, o futuro10. Para o autor, 

existe, de facto, uma causalidade histórica do passado sobre as práticas do presente, 

mas não estamos em presença de uma relação determinante em absoluto. Os sujeitos 

também efectuam um balanço subjectivo, tendo os constrangimentos das disposições 

objectivas implicações no futuro perspectivado.  

Consideramos importante atender à crítica equacionada por Dubar, na medida 

em que nos alerta para a necessidade de termos presente a existência de uma 
                                                             
9 É de salientar que Bourdieu desenvolve o conceito de habitus no âmbito da problemática das classes 
sociais, fazendo referência ao habitus de classe. Analisaremos, neste capítulo, apenas, a pertença de 
classe dos entrevistados, na medida em que tal problemática não assume um espaço central no nosso 
trabalho. Para um maior desenvolvimento, v., designadamente, Bourdieu (1979a; 1980a). 
10 A reflexão crítica desenvolvida por Dubar alarga-se à relação entre o conceito de habitus e a 
problemática das classes sociais e espelha-se no conceito de trajectória social. Para um maior 
desenvolvimento, v. Dubar (1991, p. 67-73).  
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margem de manobra e de autonomia dos indivíduos. Todavia, é importante encará-la 

com alguma cautela, na medida em que existe, de facto, um conjunto de 

condicionalismos sociais, económicos, culturais e político-ideológicos que se 

interpõem à acção dos sujeitos e que a estruturam. Basta pensar no importante peso 

das estratégias empresariais na determinação dos projectos profissionais dos 

trabalhadores. É o próprio Bourdieu que, em Bourdieu e Wacquant, afirma: o habitus 

“é durável, mas não imutável” (1992, p. 109); é um produto da história, podendo “o 

mesmo habitus gerar práticas diferentes e mesmo opostas” (Ibidem). E reforça a ideia 

quando afirma que “os agentes sociais determinam activamente, por intermédio de 

categorias de percepção e de apreciação social e historicamente constituídas, a 

situação que os determina. Podemos mesmo dizer que os agentes sociais são 

determinados apenas na medida em que se determinam” (Ibidem, p. 111). Esta 

concepção da acção dos sujeitos é reforçada pela assunção de que “entre as 

condições de existência e as práticas ou as representações interpõe-se a actividade 

estruturante dos agentes, que, longe de reagirem mecanicamente a estímulos 

mecânicos, respondem aos apelos ou às ameaças de um mundo no qual eles próprios 

contribuíram para produzir o sentido” (Bourdieu, 1979a, p. 544-545).  

Interpretando a acepção bourdiana, Dortier afirma que a teoria do habitus 

permite opor dois modelos de acção: o determinismo social, que considera as acções 

no quadro dos constrangimentos impostos; a ficção de um indivíduo autónomo, livre e 

racional, postura apelidada de individualismo metodológico. Procurando apresentar 

uma síntese destas duas posturas polares de interpretação da realidade social, afirma 

que os sujeitos são de facto um produto do meio, mas que os hábitos e rotinas 

constituem uma espécie de programas com capacidades criativas e estratégicas, 

atendendo ao contexto envolvente (2002, p. 6). Estamos face a uma concepção de um 

agente socialmente constrangido e estruturado, mas com capacidade de acção e de 

inovação no âmbito dos condicionalismos externos e mesmo internos. 

Mais recentemente, numa espécie de homenagem póstuma a Bourdieu, Corcuff 

apresenta uma síntese das principais perspectivas críticas ao autor que se têm vindo a 

equacionar nos mais diversos domínios. Retemos alguns contributos relativos ao 

conceito de habitus, aqui em debate.  

Kaufmann (1994 In Corcuff, 2002a, p. 65) afirma que as fontes de aprendizagem 

são diversas, o que conduz a transformações do habitus ao longo das trajectórias 

sociais dos sujeitos. Na realidade, é de colocar a hipótese, quer da reprodução, quer 



 529 

da transformação, equacionando-se, no nosso caso em particular, as transformações 

operadas no espaço social do trabalho.  

Lahire (1998 In Corcuff, 2002a, p. 65) frisa a existência de uma heterogeneidade 

interna dos espaços de socialização, o que se concretiza numa “diversidade relativa 

dos futuros possíveis, mesmo que os recursos de partida restrinjam as probabilidades 

de cada um se elevar na hierarquia social” (Ibidem). Refere, ainda, que o processo de 

socialização, no sentido diacrónico, não é homogéneo; inversamente, é constituído por 

experiências diversificadas que fornecem ao sujeito “«reportórios» disponíveis, 

utilizáveis consoante os contextos” (Corcuff, 2002a, p. 66). Procurando, assim, rebater 

o carácter excessivamente unificador da teoria do habitus, afirma que o actor é plural. 

Do nosso ponto de vista, não nos parece que possamos falar em actores plurais, na 

medida em que, se é certo que os sujeitos incorporam dentro de si uma complexidade, 

esta articula-se e assume coerência interna, o que não é sinónimo de homogeneidade 

e estabilidade. De facto, os trajectos sociais tendem a ser marcados pela 

heterogeneidade, com continuidades e com rupturas, e em que o papel dos sujeitos 

pode ser, ora mais conformista, ora mais interventor. 

Atendendo à reflexão crítica sobre o conceito em questão, bem como ao papel 

que Bourdieu confere à prática (socialmente determinada) dos agentes, consideramos 

que as trajectórias são processos de incorporação do habitus, mas os sujeitos têm um 

papel activo (que pode ser inflector), na configuração das suas trajectórias. Trata-se 

de afirmar uma autonomia, ainda que relativa, da acção dos indivíduos. A socialização 

profissional constitui, deste modo, um “movimento conjunto dos indivíduos na 

construção do seu futuro profissional e das instituições («as empresas») na 

elaboração do seu projecto colectivo. (...) A socialização torna-se um processo único, 

cada vez mais integrado e respeitando potencialmente ao ciclo de vida dos indivíduos” 

(Dubar, 1992, p. 522-523).  

As trajectórias profissionais e de aprendizagem podem, deste modo, apresentar 

um maior ou menor grau de autonomia na sua orientação e ser mais ou menos 

voluntárias consoante os constrangimentos estruturais a que os indivíduos estão 

sujeitos, bem como os recursos de que dispõem em termos de capitais social, cultural 

e económico (Bourdieu, 1979b; 1980a) para gerir tais constrangimentos. Estes últimos 

são, por seu turno, um elemento integrante (estruturado e estruturante) das trajectórias 

sociais.  

Ainda no âmbito da discussão acerca da socialização, importa acrescentar o 

conceito de socialização antecipatória. Merton propõe esta designação para se referir 
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ao “processo pelo qual um indivíduo aprende e interioriza os valores de um grupo (de 

referência) ao qual deseja pertencer” (1965 In Dubar, 1991, p. 59). Trata-se de um 

processo associado a trajectos que são perspectivados pelos sujeitos em termos de 

objectivos de mobilidade social, ou seja, de vir a pertencer a grupos sociais dos quais 

se encontram excluídos. Adoptamos uma problematização alargada do conceito, 

considerando que a socialização antecipatória, tal como é referida por Pinto (1999) a 

propósito da discussão da problemática das identidades socioprofissionais, é relativa 

aos elementos manifestados pelos sujeitos em termos de projecção do seu futuro, ou 

seja, relativamente aos seus projectos e aspirações (profissionais, no caso do nosso 

estudo). Esta conceptualização constitui a nossa base de suporte dos projectos de 

aprendizagem e profissionais dos sujeitos. 

O conceito de projecto está associado a um processo racional e 

estrategicamente elaborado, construído e empreendido pelos indivíduos. Os sujeitos 

definem, conscientemente, os objectivos que visam atingir e delineiam uma estratégia 

para a sua prossecução, orientando a sua acção num jogo que se estabelece com os 

outros actores, no qual procuram gerir as margens de incerteza11. Neste sentido, 

preside à elaboração de um projecto um conjunto de aspirações, relativas a uma 

“construção imaginária de um futuro, que pode permanecer um mito ou uma utopia, 

como pode, pelo seu efeito atractivo, conduzir o sujeito a preparar metodicamente o 

caminho que lhe permitirá atingir o fim que a aspiração lhe faz antever. Chegamos 

assim à formação de um projecto” (Chombart de Lauwe, 1975, p. 292)12.  

A nossa opção pelo conceito de projecto nas esferas da aprendizagem formal, 

em particular, assenta no facto de considerarmos que a decisão de realizar formação 

tem subjacente um processo de motivação “instrumental” (Nuttin, 1987), ou seja, a sua 

integração nos projectos de vida dos sujeitos e concretiza-se numa perspectiva de 

futuro. 

A formação deve ser, na nossa perspectiva, equacionada como um dos meios 

utilizados pelos sujeitos para a prossecução dos seus projectos e não um fim em si 

mesmo13. Todavia, o projecto de vida poder encerrar, em si, projectos de 

aprendizagem e de actualização de saberes para os quais a formação pode contribuir 

                                                             
11 Para um maior desenvolvimento desta perspectiva v. Crozier e Friedberg (1977). 
12 Como iremos ver no capítulo 9 relativo aos processos de identificação, procedemos a uma distinção 
entre aspirações e projectos profissionais, na medida em que as primeiras podem, ou não, concretizar-se 
em projectos. Estes últimos estão, assim, mais próximos de perspectivas reais de concretização, embora 
não signifique uma realização efectiva.  
13 Raciocínio equivalente poderá ser feito para as empresas, em que as práticas de formação constituem 
uma dimensão das políticas de gestão dos RH que visam atingir determinados objectivos, como, por 
exemplo, elevar o nível de qualificação dos RH ou acompanhar um processo de reorganização. 
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de forma particular. Os projectos dos indivíduos podem, assim, ser equacionados 

numa perspectiva de investimento, o qual “ocorre em espaços ou campos regidos por 

conjuntos de regras coerentes com as relações sociais que as explicam” (Beret In 

Coutrot; Dubar, org., 1992, p. 344). Contudo, não nos parece apropriado considerar as 

perspectivas de concretização dos projectos dos sujeitos de um ponto de vista 

estratégico, pois este pressupõe a elaboração de um cálculo racional e autónomo que 

aqueles dificilmente realizam, por força do amplo conjunto de constrangimentos com 

que se deparam. Na realidade, não podemos ignorar que a elaboração e 

concretização de projectos tem subjacente, por um lado, “a situação que define 

objectivamente as possibilidades (ganhos e constrangimentos)” (Beret, 1986, p. 21) 

dos sujeitos, e, por outro lado, a “socialização que permite compreender como é que a 

situação é percebida pelo actor” (Ibidem). O projecto é, deste modo, “o lugar de 

mediação de um conjunto de variáveis socio-económicas e culturais, que são 

actualizadas nas situações próprias ao indivíduo” (Ibidem). Permite-nos compreender, 

não só do ponto de vista estrutural, mas também singular, a acção dos indivíduos e 

traduz-se em formas de vida, quadros mentais e soluções elaboradas pelos sujeitos. 

Por seu turno, o projecto nunca é “totalmente individual. O meio, as relações, as 

instituições intervêm (...) na história do sujeito individual e na elaboração dos seus 

projectos (...), os projectos individuais não podem ser inteiramente separados dos 

projectos sociais” (Chombart de Lauwe, 1975, p. 295-297). Neste sentido, as próprias 

aspirações (que precedem os projectos) são fruto da simbiose entre o processo 

interno aos indivíduos e o meio envolvente.  

Os processos de socialização no sistema de emprego e nas empresas, 

caracterizados pela incorporação e mudança do habitus, que contempla, por sua vez, 

as probabilidades objectivas de concretização dos projectos dos sujeitos, constituem o 

pano de fundo de análise da configuração e transformação das trajectórias 

profissionais e de aprendizagem.  
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3. O início de uma actividade profissional: transição versus inserção 

 

A abordagem das trajectórias dos sujeitos pressupõe atender ao momento e aos 

contornos da transição ao trabalho, ou seja, o fluxo de saída do sistema de ensino e a 

ocupação de um emprego. Esta temática não assume um estatuto central na nossa 

abordagem, mas consideramos fundamental retê-la para a compreensão das 

trajectórias profissionais em termos, essencialmente, da importância do primeiro 

emprego na configuração das trajectórias e do tipo de redes mobilizadas pelos 

indivíduos no acesso à empresa.  

A discussão da problemática da transição ao trabalho encontra-se, em particular, 

nos estudos que se debruçam sobre as dificuldades que os jovens manifestam neste 

domínio.  

Charlot e Glasman (1998) propõem uma interessante abordagem de cariz 

histórico de evolução desta temática ao longo do tempo.  

Começam por referir que, nos séculos XVIII e XIX, predomina o sistema de 

trabalho de ofício e não existe uma separação entre educação e trabalho. A educação 

e a formação não constituem processos específicos, “mas os efeitos directos da vida e 

da actividade quotidiana” (Ibidem, p. 13), nem processos distintos, pois educação e 

trabalho são esferas que se confundem quotidianamente. A formação está mais 

directamente associada ao domínio da actividade, mas pressupõe “igualmente a 

apropriação de normas relacionais e de valores que regem essa actividade: é também 

educação” (Ibidem, p. 14). Num processo com estas características, a ideia de 

inserção profissional não se coloca, pois temos uma interligação e uma continuidade 

entre educação, formação e trabalho, para além de este último estar, desde muito 

cedo, presente nas trajectórias sociais dos indivíduos. Ao longo do século XIX e do 

século XX, assistimos à constituição da problemática da inserção sob dois prismas 

diferenciados: o primeiro é relativo à análise das actividades profissionais cujo 

desempenho implica a aquisição de saberes em instituições específicas (é o caso dos 

médicos ou dos juristas); o segundo é o que se debruça sobre o movimento de 

assalariamento nas actividades industriais, caracterizado pela dissociação paulatina 

das esferas da família e do trabalho. A autonomização teórica da problemática da 

inserção/ transição é, deste modo marcada pela autonomização da escola, 

assumindo-se como a instituição educativa por excelência que tem a responsabilidade, 

de preparar os jovens para o trabalho.  
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A partir dos anos 60 e, em particular, dos anos 70, é aberto o debate sobre a 

relação formação/ emprego, em que é conferido um destaque particular ao movimento 

de passagem para a vida activa. Nos anos 70, um dos sinais da crise económica, que 

abrange, praticamente, todos os países da Europa, é o aumento do desemprego dos 

jovens e a sua inserção precária no mercado de trabalho, marcada pela multiplicação 

dos fluxos entre inactividade, desemprego, emprego e formação. É a reflexão centrada 

neste processo, cada vez mais heterogéneo e prolongado, que conduz a uma viragem 

teórica do conceito de inserção. Rose (1984, 1996, 1998) propõe uma reflexão teórica 

acerca da inadequação do conceito de inserção, por força da complexificação 

económica e social crescente das sociedades e da dificuldade em aceder a um 

emprego estável, não precário e qualificante. A transição assume, assim, um estatuto 

autónomo de análise e é entendida “como um processo que se encontra socialmente 

estruturado, em especial pelas práticas de recrutamento e gestão dos RH e pela acção 

do Estado na maior ou menor regulação daquele acesso” (Gonçalves; Parente; 

Veloso, 2001, p. 38). 

Assim têm vindo, desde os anos 60, a desenvolver-se estudos com o objectivo 

de analisar a passagem do sistema de ensino para a vida activa. De entre eles, são de 

destacar os trabalhos realizados pelo Centre d’ Etudes et de Recherche sur les 

Qualifications (CEREQ), os National longitudinal studies of youth, nos EUA e os Youth 

court studies, em Inglaterra.  

Em Portugal, tem sido conferido um destaque particular aos movimentos de 

transição dos diplomados saídos do ensino superior, salientando-se, por exemplo, os 

trabalhos de Gonçalves, Parente e Veloso (2001), Arroteia e Martins (1998) e do 

INOFOR (1999).  

A análise da transição ao trabalho assume, deste modo, uma importância central 

atendendo, não só aos “recursos” de que os sujeitos dispõem quando acedem ao 

mercado de trabalho (tais como saberes formais adquiridos no sistema de ensino e 

formação e saberes e capacidades diversos aprendidos e transformados por via do 

desempenho profissional), mas igualmente à acção das empresas. Estes dois factores 

combinados entre si, a par do papel do Estado (por via, designadamente, das políticas 

de ensino, de formação e de emprego), marcam os contornos das trajectórias 

profissionais14. Contudo, o papel das empresas é determinante, na medida em que os 

referidos “recursos” só são “rentabilizáveis” se reconhecidos e integrados nos 

objectivos da empresa. É neste sentido que não postulamos o raciocínio linear da 
                                                             
14 Para uma análise dos factores que caracterizam os processos de inserção dos jovens no mercado de 
trabalho, v. Vernières, coord. (1997). 



 534 

teoria do capital humano (Becker, 1983), segundo o qual um investimento individual 

acrescido em capital escolar se reflecte numa situação de emprego mais favorável, 

pois o papel de reconhecimento cabe, em última análise, à empresa. “Neste contexto, 

as empresas determinam os mecanismos que estão na base da formação e 

diferenciação das cadeias de mobilidade e é a partir daqui que se pode explicar o 

princípio de funcionamento dos processos de inserção. A forma como os 

trabalhadores se inserem nesta ou naquela cadeia de mobilidade depende, em certa 

medida, dos seus itinerários socioprofissionais que são, eles próprios, largamente 

determinados pelas empresas, quer através do modo como reconhecem, ou não, a 

formação anterior, quer da natureza das cadeias que promovem internamente e, 

portanto, das regras de mobilidade interna” (Oliveira, 1993, p. 24-25).  

Retomando a caracterização do sistema de trabalho de ofício proposta por 

Charlot e Glasman (1998), podemos constatar como é interessante o desenvolvimento 

actual de uma concepção da empresa onde as actividades de aprendizagem e de 

trabalho se encontram interligadas, podendo esta relação ser uma das garantias de 

inserção qualificante no mercado de trabalho. Todavia, o seu papel pode ser mais ou 

menos determinante em função dos domínios profissionais em causa. 

A transição ao mercado de trabalho constitui, deste modo, uma dimensão de 

análise das trajectórias profissionais, contemplando o estudo da forma como os 

sujeitos acedem à empresa e do capital escolar e cultural que mobilizam, com o 

consequente efeito de capitalização nas trajectórias. Referimo-nos, em particular, à 

importância que uma maior mobilidade no mercado de trabalho pode deter na 

configuração da situação de emprego actual e à relevância do primeiro emprego no 

traçar do trajecto profissional. 

 

4. As trajectórias profissionais conceptualizadas no âmbito das lógicas de 

funcionamento dos mercados internos de trabalho 

 

Ainda que tenhamos explicitado, já, os principais factores de cariz estrutural 

subjacentes às trajectórias profissional e de aprendizagem formal, consideramos 

pertinente sublinhar a importância das empresas neste domínio, o que nos conduz a 

problematizar o conceito de mercado interno de trabalho, proposto e definido por 

Doeringer e Piore em 197115.  

                                                             
15 A edição da obra consultada data de 1985, mas o seu lançamento remonta a 1971. 
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Os factores que nos conduzem a efectuar um tratamento autonomizado deste 

ponto estão associados, ainda que não exclusivamente, às características do contexto 

organizacional em questão. Em primeiro lugar, é de referir que a Electrotensão 

constitui uma empresa na qual os sujeitos se mantêm de forma prolongada no tempo. 

Mesmo entre os entrevistados com uma antiguidade inferior a 10 anos, as 

perspectivas de mudança de emprego são exíguas. Em segundo lugar, é de destacar 

que analisámos actividades de trabalho dotadas de uma forte especificidade 

empresarial, o que exige aprendizagem e mobilização de saberes associados aos 

respectivos produtos, logo, caracterizados por um baixo grau de transferibilidade para 

outros contextos16. Paralelamente, esta especificidade permite salientar a importância 

da aprendizagem de cariz informal, no âmbito da qual é fundamental a colaboração 

entre colegas e as actividades de ensino. Em terceiro lugar, avançamos, desde já, 

com o facto de a esmagadora maioria dos sujeitos constitutivos da nossa amostra ter 

realizado cursos de formação profissional exclusivamente no interior da empresa17. A 

empresa constitui um contexto fundamental de aprendizagem, não apenas de cariz 

informal (associada ao desempenho da actividade de trabalho) mas também formal. É 

ainda de salientar, em quarto lugar, que, na configuração das trajectórias, assume um 

peso importante a trajectória interna, o que nos conduziu a conferir-lhe uma 

importância analítica acrescida e a analisar, nela, o efeito de capitalização da 

trajectória profissional externa. 

Estes factores conduzem-nos a efectuar uma incursão na problemática dos 

mercados internos de trabalho. 

A discussão científica sobre o mercado de trabalho é realizada, de forma 

pioneira, pela Economia. A abordagem dos sociólogos é posterior e ocorre nos anos 

60 e 70, período em que começam a assumir uma visibilidade assinalável fenómenos 

como o desemprego estrutural ou a exclusão dos jovens das franjas estáveis e 

qualificadas dos empregos. Assim, a atenção dos sociólogos transfere-se da análise 

do trabalho e das profissões para a do funcionamento do mercado de trabalho (Dubar, 

1991, p. 179). A Sociologia critica as correntes que analisam o mercado de trabalho 

em termos, exclusivamente, dos mecanismos de funcionamento concorrenciais, por 

                                                             
16 A título ilustrativo, veja-se o caso da profissão de electricista bobinador, quando no mercado de trabalho 
externo predomina o exercício da profissão de electricista no âmbito do sector da construção civil e obras 
públicas, sendo relativamente a esta última que alguns entrevistados associam a designação da 
profissão. 
17 Dos 50 entrevistados, apenas 9 realizaram, por iniciativa própria, cursos de formação em entidades 
externas à empresa. 
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negligenciar os factores institucionais. A abordagem destes últimos permite a 

integração da dimensão relativa à socialização profissional (Dubar, 1991, p. 180).   

Porém, não podemos afirmar que esta viragem teórica seja efectuada por via do 

campo disciplinar da Sociologia. Inversamente, é no seio da Economia, 

particularmente com os trabalhos de Doeringer e Piore (1985) que começa a ser 

problematizada a dinâmica do mercado de trabalho do ponto de vista dos factores 

institucionais que presidem à sua configuração. 

O pressuposto de base destes autores é o da existência de uma estrutura 

institucional subjacente aos mercados de trabalho que conduz à distinção entre os 

mecanismos dos mercados externo e interno. No presente texto vamos centrar a 

nossa análise no mercado interno, o qual corresponde, segundo os autores, a uma 

empresa, uma parte de uma empresa ou a um ofício ou comunidade profissional 

(Doeringer e Piore, 1985, p. 12). A pertença a um mercado interno de trabalho tem 

inerente o acesso a determinadas garantias, um trajecto estabelecido (como maior ou 

menor prescrição) e a obediência a normas definidas. Os autores defendem que as 

empresas orientam as suas estratégias de afectação e gestão da mão-de-obra em 

função, não só de variáveis de natureza concorrencial, mas também institucional.  

Doeringer e Piore advogam o abandono de uma perspectiva neoclássica acerca 

das dinâmicas de funcionamento do mercado de trabalho, salientando: por um lado, 

que os indivíduos não devem ser considerados como a unidade básica de análise, na 

medida em que a evolução dos mercados internos de trabalho ao longo do tempo tem 

subjacente a formação e inter-relação entre grupos sociais coesos (1985, p. 27), como 

é o caso de um grupo profissional; por outro lado, que o salário não pode ser 

considerado como o elemento regulador das relações entre a oferta e a procura. 

Definem mercado interno de trabalho como “uma unidade administrativa como, por 

exemplo, uma empresa industrial, no interior da qual o preço e a afectação do trabalho 

se regem por um conjunto de normas e procedimentos administrativos. O mercado 

interno de trabalho, regido por normas administrativas, deve distinguir-se do mercado 

externo de trabalho da teoria económica convencional, no qual as decisões dos 

preços, afectação e formação são controladas directamente por variáveis económicas. 

(...) [Nos mercados internos de trabalho] os postos estão protegidos da influência 

directa das forças competitivas do mercado externo. (...) As normas que regem a 

afectação e os preços internos do trabalho concedem certos direitos e privilégios à 
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mão-de-obra interna dos quais não gozam os trabalhadores do mercado externo de 

trabalho” (Doeringer; Piore, 1985, p. 43-44)18.  

No que respeita aos operários, ou, na expressão dos autores, aos “trabalhadores 

industriais de colarinho azul” (Doeringer; Piore, 1985, p. 45), o mercado interno 

corresponde à empresa onde exercem a sua actividade, e um dos factores 

fundamentais de posicionamento no seu interior é a antiguidade, critério central na 

determinação das fileiras de mobilidade promocional. Ainda que o mercado interno se 

caracterize por uma certa autonomia e pela detenção de regras administrativas que 

regem o seu funcionamento, mantém uma relação com o mercado externo, pois não 

pode ser indiferente a factores como o desemprego, a determinação sectorial dos 

valores das remunerações ou as fileiras de preparação profissional disponibilizadas 

pelo sistema de ensino. 

Doeringer e Piore (1985, p. 57-74) avançam com três factores que estão na base 

da constituição dos mercados internos de trabalho, os quais não são considerados 

pela teoria económica convencional: a especificidade das qualificações; a formação no 

trabalho; a lei consuetudinária. Vejamos cada um deles, salientando, desde já, como 

referem os autores, que, na sua configuração, estão presentes factores não 

exclusivamente associados às remunerações.   

A especificidade das qualificações no interior das empresas produz, na acepção 

dos autores, dois efeitos de geração do mercado interno de trabalho: aumenta a 

proporção dos custos de formação suportados pelos empresários (e não pelos 

trabalhadores); eleva o nível absoluto dos custos. Ora, quanto mais específicas são as 

qualificações, mais difícil se torna para os sujeitos aplicá-las noutro contexto 

organizacional. Consequentemente, os empresários investem na formação dos 

sujeitos e estes, por seu turno, tendem a fixar-se nas empresas, reduzindo-se, assim, 

a rotação inter-empresarial. Por outro lado, também são reduzidos os custos em 

                                                             
18 É nesta linha de raciocínio que se aborda o fechamento dos mercados internos de trabalho (Kerr, 1954 
In Marsden, 1989). Este processo concretiza-se em “modos de estruturação do espaço profissional, 
dando conta do carácter estratégico do que eram no passado considerados como simples obstáculos 
contingentes à concorrência”, não constituindo uma imperfeição do modelo neoclássico, como era 
defendido pelas teorias da concorrência imperfeita (Dubar, 1991, p. 181). Kerr (1954 In Marsden, 1989) 
propõe a existência de três tipos de mercados de trabalho: mercados concorrenciais, mercados de ofício 
e mercados de empresa. O acesso a estes dois últimos mercados internos é regido por regras 
administrativas, como é o caso da obtenção de um diploma escolar. No caso particular das empresas, o 
acesso depende, em última instância, da decisão de contratação tomada pelo empregador (Marsden, 
1989, p. 139). Na perspectiva de Kerr, há uma tendência para o fechamento destes mercados, pois: por 
um lado, as empresas passam a ser geridas com base em regras gerais que ultrapassam as opções 
individuais; por outro lado, os mercados de ofício procuram defender o seu domínio profissional, 
fechando-o à entrada de quem não satisfaz todos os requisitos previamente definidos. Perspectivas como 
a de este autor vêm demonstrar que o mercado se rege, cada vez menos, por factores concorrenciais e, 
de forma crescente, por factores de natureza institucional. 
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recrutamento e selecção19. Paralelamente à especificidade das qualificações dos 

trabalhadores, temos as particularidades associadas aos postos de trabalho. Neste 

domínio, os autores distinguem, em termos polares, postos específicos – quando são 

mobilizadas qualificações específicas – e postos gerais – quando as qualificações 

necessárias são genéricas. Por seu turno, a especificidade dos postos de trabalho 

está relacionada com a especificidade da tecnologia, entendendo-se esta como o 

conjunto de tarefas de um processo de trabalho, ou seja, diríamos nós, como o 

conteúdo das actividades de trabalho. Quanto mais específica e menos 

estandardizada é a tecnologia, mais dependente está das qualificações dos indivíduos. 

Estes, por sua vez, procuram “rentabilizá-las” no interior das empresas, o que também 

contribui para a delimitação das fronteiras dos mercados internos de trabalho e para a 

estabilização dos empregos. 

O segundo factor subjacente à constituição dos mercados internos de trabalho é 

a formação no trabalho, o que corresponde ao que temos vindo a denominar 

aprendizagem informal20. Esta é particularmente relevante para os trabalhadores que 

intervêm no processo produtivo, como é o caso da nossa população, e na abordagem 

das qualificações específicas, na medida em que as gerais são aprendidas no sistema 

regular de ensino. A formação das qualificações ocorre numa dinâmica de interligação 

entre o desempenho do trabalho e a aprendizagem com colegas mais velhos e/ou 

mais experientes. Como se trata de uma aprendizagem direccionada, não existem 

custos desnecessários e os sujeitos são afectos, de forma imediata, a actividades 

determinadas. A associação ao desempenho de actividades de trabalho específicas, a 

par da aprendizagem das respectivas qualificações (para além da detenção das 

qualificações requeridas quando o processo de recrutamento e selecção tem lugar), 

constituem factores que tendem a delimitar fronteiras no interior das empresas e a 

assegurar um lugar aos indivíduos.  

O terceiro e último factor que os autores salientam é o costume, ou seja, “o 

conjunto de normas não escritas e baseadas, em grande parte, nas práticas passadas 

ou precedentes. Estas normas podem reger qualquer aspecto da relação laboral, 

desde a disciplina até à remuneração” (Doeringer; Piore, 1985, p. 69). Asseguram a 

estabilidade do emprego no interior dos mercados internos de trabalho, contribuindo 

para a formação de grupos informais, caracterizados por uma maior intensidade das 

                                                             
19 É o caso da Electrotensão, quando constatamos, designadamente, que a sua aposta no acolhimento de 
alunos do ensino secundário por via do sistema de aprendizagem, é acompanhada por uma opção 
estratégica da sua contratação. 
20 Já nos debruçámos detalhadamente sobre este tema no capítulo anterior. Iremos aqui reter, apenas, a 
sua relevância na constituição dos mercados internos de trabalho. 
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relações entre os seus membros. É entre estes que se desenvolvem as manifestações 

de pertença e de diferenciação, as quais acarretam a delimitação de fronteiras. A 

dinâmica da aprendizagem e de formação das qualificações está igualmente 

relacionada com a existência deste conjunto de normas, na medida em que, delas 

depende também a criação de um ambiente propício, ou não, à possibilidade de 

aprender por observação do trabalho de colegas mais experientes, e, mesmo, à 

transmissão de saberes.   

Estes três factores, equacionados de forma articulada, estão, segundo os 

autores, na base da constituição dos mercados internos de trabalho.  

Marsden (1989, p. 141) esquematiza com bastante clareza a forma como os 

factores referidos pelos autores se articulam entre si, propondo o seguinte raciocínio: a 

especificidade da tecnologia de cada empresa associa-se às particularidades dos 

postos de trabalho. O facto de existirem aspectos que singularizam cada unidade 

empresarial, permite utilizar a formação no posto de trabalho ou informal de forma 

vantajosa. Uma formação com estas características gera qualificações específicas, o 

que vai determinar as cadeias de mobilidade, que são, por sua vez, estruturadoras do 

mercado interno de trabalho. O mercado interno de trabalho constitui-se, assim, mais 

por razões e mecanismos de ordem institucional do que concorrencial21. 

Associada à distinção entre mercado interno e externo encontra-se igualmente a 

diferenciação entre sectores ou segmentos primário e secundário. Os postos de 

trabalho integrados no segmento primário assumem as seguintes características: 

salários elevados, boas condições de trabalho, estabilidade do emprego, 

possibilidades de promoção e cumprimento das normas estabelecidas. Por seu turno, 

no mercado secundário temos postos de trabalho caracterizados por salários e 

benefícios sociais baixos, más condições de trabalho, uma elevada rotação dos 

trabalhadores, poucas possibilidades de prossecução de carreira e uma supervisão 

arbitrária (Doeringer; Piore, 1985, p. 242). A esta distinção, afecta aos postos de 

trabalho, corresponde uma distinção entre os trabalhadores que os ocupam, 

designadamente em termos de qualificações detidas22, bem como entre as empresas 

de grande dimensão, detentoras de uma procura estável, e as empresas de pequena 

dimensão, sujeitas a uma procura imprevisível (Dubar, 1991, p. 184).  

                                                             
21 Marsden (1989) apresenta um conjunto de críticas interessantes à proposta de Doeringer e Piore. Na 
medida em que já expusemos a nossa perspectiva em termos de proposta de análise a partir do conceito 
de sistema de emprego. Para um maior desenvolvimento, v. Marsden, 1989, p. 146-153. 
22 Esta correspondência tem reflexo ao nível do conceito de qualificação, pela distinção e confronto que 
se estabelece entre qualificação do posto de trabalho ou do emprego e qualificação do trabalhador. 
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Ainda que os postos de trabalho afectos aos mercados internos estejam, na sua 

maioria, integrados no segmento primário, existem, segundo os autores em referência, 

algumas especificidades, das quais destacamos o facto de haver postos de trabalho 

que podem ser integrados no mercado interno “secundário”, caracterizados por 

percursos de mobilidade curtos, más condições de trabalho e remunerações baixas. 

Esta realidade atesta a existência de diferenciações no interior dos mercados internos, 

pois estes não são, de todo, homogéneos. Coexistem, no interior dos mercados 

internos, postos integrados no segmento primário, com empregos característicos do 

segmento secundário do mercado externo23. 

A configuração das trajectórias desempenha aqui um papel fundamental, pois é 

também a partir dos movimentos de mobilidade dos sujeitos que se configuram os 

segmentos, atendendo aos fluxos entre os mercados externo e interno, bem como 

entre os segmentos primário e secundário. As trajectórias de mobilidade no mercado 

externo são mais marcadas por traços concorrenciais do que no mercado interno, pois 

os sujeitos procuram fazer valer os seus recursos nos processos de inserção, como é 

o caso dos diplomas escolares. Por seu turno, a entrada num mercado interno é 

determinada pelas suas regras de funcionamento. Favereau, Sollogoub e Zigher 

(1992, p. 104) distinguem, por exemplo, uma mobilidade ascendente em fileiras 

qualificantes, de uma mobilidade forçada com períodos de desemprego, sendo esta 

última bastante recorrente no segmento secundário. Neste sentido, a configuração das 

trajectórias pressupõe a acção dos sujeitos, mas esta tem de ser compreendida tendo 

por referência as características dos mercados de trabalho.  

Os mercados internos constituem, assim, espaços de mobilidade, com fileiras de 

carreira estabelecidas, às quais os sujeitos têm de adaptar os seus recursos, sejam 

eles os diplomas escolares, profissionais ou a experiência profissional. Assim, Dubar 

considera que o mercado de trabalho é duplamente estratificado: verticalmente, pelo 

nível dos diplomas, o que reflecte a estratificação societal do sistema social; 

horizontalmente, pelos tipos de mercados internos, o que está associado aos modelos 

de gestão dos RH, em particular no domínio da gestão do emprego e da mobilidade 

(Dubar, 1991, p. 184). A configuração das trajectórias internas resulta, assim, da 

combinação entre os recursos dos sujeitos e as políticas de gestão do emprego e da 

mobilidade das empresas. 

Ainda que fortemente criticada por ignorar os factores estruturadores das 

dinâmicas económicas e sociais que têm lugar no mercado de trabalho, bem como o 
                                                             
23 Um maior desenvolvimento das características de cada um dos segmentos pode encontrar-se em 
Doeringer; Piore (1985, p. 239-264). 
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papel desempenhado pelas forças institucionais no mercado externo, em particular o 

do Estado24, a perspectiva de Doeringer e Piore permite salientar a existência de 

segmentos diferenciados, quer no mercado interno, quer no mercado externo de 

trabalho e enquadra-se no debate sobre as práticas de flexibilidade, abundantemente 

discutidas a propósito da passagem do modelo fordista para o pós-fordista de 

regulação do mercado de trabalho.  

Pinto (1999) apresenta uma tipificação proposta por M’hamed Dif (1998 In Pinto, 

1999, p. 6-7) dos tipos de flexibilidade a qual, de algum modo, enquadra os modelos 

de gestão que as empresas efectuam dos segmentos primário e secundário. Assim, 

propõe a distinção entre dois tipos de estratégias de flexibilização adoptadas pelas 

empresas: a primeira é relativa ao ajustamento dos trabalhadores e das suas 

remunerações em função das necessidades de produção e dos resultados financeiros; 

a segunda assenta numa actuação aos níveis jurídico-organizacional e do vínculo 

contratual, por via da qual o volume de emprego é ajustado às necessidades da 

produção e do mercado (Pinto, 1999, p. 6). Precisamente por, no interior das 

empresas, coexistirem assalariados submetidos a práticas de gestão dos RH 

diferenciadas, estes dois conjuntos extremos de flexibilidade (respectivamente, 

flexibilidade funcional e flexibilidade quantitativa interna; flexibilidade quantitativa 

externa, flexibilidade por filialização e flexibilidade por externalização) não são 

mutuamente exclusivos: coexistem no interior das empresas. Ou seja, para uma 

determinada franja de trabalhadores, atendendo à importância das actividades que 

desempenham, elaboram-se medidas de gestão potenciadoras de uma progressão na 

carreira, com salários elevados e um conteúdo do trabalho interessante, e, para outra 

franja, afecta a actividades desqualificadas, adopta-se uma política de remuneração 

baixa e de contratação a termo. Esta diferenciação interna tem subjacente, 

igualmente, a configuração de uma flexibilidade organizacional e de divisão do 

trabalho. Opta-se por “reajustamentos parciais da actividade em favor de uma maior 

flexibilidade, rompendo com a lógica burocrática de coordenação da actividade” 

(Monchatre, 1996, p. 27).  

As práticas de flexibilidade quantitativa externa, no caso da Electrotensão, 

concretizam-se no recurso à contratação de indivíduos ao abrigo do regime de 

trabalho temporário, que realizam actividades que pressupõem uma aprendizagem 

informal rápida, correspondendo a um treino de algumas horas ou dias de trabalho. 

Existem, igualmente práticas de flexibilização por externalização de determinadas 
                                                             
24 São também estes pontos críticos que nos conduzem a optar pelo conceito de sistema de emprego, 
como já foi referido. 



 542 

fases dos processos produtivos ou do fabrico de peças e componentes que não são 

considerados com integrantes das actividades centrais da empresa25 e de filialização, 

com a criação de unidades no estrangeiro26. 

Numa abordagem crítica aos pressupostos de Doeringer e Piore, Marsden 

(1989) apresenta uma proposta interessante de tipificação dos mercados de trabalho. 

Pugnando por um “visão alternativa dos mercados de trabalho” (1989, p. 219), o autor 

considera a existência de três tipos principais de mercados de trabalho: mercados 

profissionais de qualificações transferíveis; mercados internos de qualificações não 

transferíveis; mercados de trabalho não qualificado ou ocasional. Marsden debruça-se, 

essencialmente, sobre os dois primeiros. Nestes, as qualificações são entendidas, 

segundo o autor, como bens públicos, no sentido de que, se um membro do mercado 

em questão delas usufrui, os outros poderão usufruir também, pois a sua detenção 

não é exclusiva. 

Os mercados profissionais são constituídos por indivíduos dotados de 

qualificações que têm de ser adquiridas por vias formais de aprendizagem, orientadas 

para postos de trabalho cujo conteúdo é similar entre diferentes empresas e, logo, 

transferíveis. Neste sentido, quer do lado do empregador, quer do empregado, há uma 

expectativa previsível, em termos, respectivamente, do tipo de qualificações 

requeridas e do conteúdo do trabalho. Neste tipo de mercado, o sujeito tem a 

vantagem de poder mudar de emprego mantendo o seu nível de qualificação e 

salarial, na medida em que o critério de afectação das remunerações radica nas 

qualificações. A título ilustrativo, veja-se o caso de um electricista que, com a sua 

profissão (devidamente certificada por uma carteira profissional), tem a expectativa de 

se movimentar no mercado de trabalho em empregos adequados às suas 

qualificações. Ao contrário de um trabalho não qualificado, não se espera que um 

electricista venha a desempenhar funções divergentes das suas qualificações. A 

questão apenas se levanta quando não há postos de trabalho suficientes para 

absorver o volume de pessoas com as qualificações adequadas ou vice-versa. No 

                                                             
25 É o caso da fabricação das cubas para os transformadores e para aparelhagem eléctrica de média 
tensão. Pensamos que é também este princípio de flexibilidade (que integra a necessidade de reduzir 
custos) que está na base do encerramento da direcção de Fabricações Mecânicas, com uma vocação 
produtiva direccionada para a metalomecânica. Quem sabe se, no futuro, não teremos, exclusivamente, 
uma empresa dedicada a actividades de concepção, de I&D, com uma rede montada de fornecedores 
que asseguram a fabricação. Os únicos dados que nos fazem ter dúvidas relativamente a este cenário 
“futurista” são, por um lado, a aposta de crescimento da empresa, concretizada, nomeadamente, na 
instalação de unidades de fabricação no exterior do país e, por outro lado, a eventual dificuldade em 
montar uma rede de fornecedores certificados que executem as encomendas com o nível de qualidade 
necessário. Esta dificuldade é, inclusive, manifestada por alguns trabalhadores e chefias directas e 
intermédias. 
26 V. capítulo 2. 
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primeiro caso, são as empresas que detêm a posição vantajosa. Podem gerir a sua 

mão-de-obra de forma mais flexível, colmatando todas as necessidades do sistema de 

produção e minorando a importância das qualificações do trabalhador. Ganha relevo o 

mercado interno da empresa. Todavia, é preciso ter em conta o conteúdo dos postos 

de trabalho, ou seja (voltando ao exemplo acima apresentado), se a empresa tem os 

electricistas de que necessita para ocuparem os respectivos postos de trabalho, pode 

contratar mais trabalhadores com as mesmas qualificações para desempenhar outras 

tarefas mais desqualificadas e, logo, menos bem remuneradas. Mas não os pode 

afectar a postos de trabalho exigentes em qualificações de outros domínios 

profissionais, como, por exemplo, de carpinteiro ou de torneiro. Isso implica, pelo 

menos, um processo de aprendizagem interna e, logo, um investimento da empresa 

nesse domínio. No segundo caso, isto é, quando as qualificações dos trabalhadores 

rareiam, são estes que se posicionam de forma vantajosa, podendo reivindicar 

melhores condições de trabalho a todos os níveis. É nesta situação que, 

efectivamente, funcionam os mercados profissionais de trabalho. 

Marsden considera que estes mercados se deparam com algumas dificuldades 

em se manter, por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque, para além dos 

custos que acarretam, implicam, ainda, custos de manutenção por intermédio, 

designadamente da formação permanente. A tendência é, segundo o autor, para 

utilizar os aprendizes como mão-de-obra qualificada, designadamente, pela oferta de 

estágios no âmbito de protocolos firmados com instituições de ensino, o que permite 

às empresas garantir o reconhecimento e a certificação externos das qualificações27. 

Em segundo lugar, salienta a dificuldade de adaptação das qualificações às mudanças 

técnicas, o que pode conduzir as empresas a optar por encontrar soluções próprias 

alternativas, mais flexíveis e abertas à mudança. Em terceiro lugar, afirma a crença 

dos empresários na existência de penúrias periódicas de mão-de-obra qualificada, o 

que os conduz a premiar de forma acrescida a antiguidade e a facultar a formação de 

conteúdo mais transferível aos trabalhadores com uma antiguidade mais elevada (não 

                                                             
27 Esta é uma das vias a que recorre a Electrotensão, ao acolher jovens ao abrigo do sistema de 
aprendizagem, os quais, durante a realização do curso, efectuam, já, um conjunto de actividades de 
trabalho e são, simultaneamente, familiarizados com a realidade empresarial. Esta estratégia permite à 
empresa poupar custos, desde logo, no período inicial de aprendizagem informal. Assim que terminam o 
curso, os jovens são contratados pela empresa, permanecem numa situação de contratação a termo pelo 
período legalmente definido e só quando efectivam é que a empresa vem a ter, formalmente, um 
trabalhador detentor de qualificações específicas, a desempenhar uma actividade de trabalho consonante 
com o seu diploma e a auferir a correspondente remuneração. Esta realidade é confirmada pelos próprios 
depoimentos dos sujeitos com um percurso marcado por estas características. Estes entrevistados, 
quando questionado acerca do período temporal em que se encontram na empresa hesitam em dizer se é 
desde que terminaram o curso, ou se é desde que começaram a estagiar na empresa ao abrigo do 
sistema de aprendizagem.   
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sendo, necessariamente, as pessoas com mais carências de aprendizagem), os quais 

não sairão facilmente da empresa. Finalmente, a última razão apontada é relativa ao 

facto de os trabalhadores terem um poder de negociação acrescido quando há penúria 

de qualificações, o que conduz as empresas a procurar alternativas que passam, quer 

por vincular os trabalhadores qualificados à empresa, quer por desenvolver 

mecanismos de aprendizagem internos.  

Existe, deste modo, uma tendência para reforçar os mercados internos, o que se 

afigura extremamente pertinente para a análise desta realidade na Electrotensão, 

empresa que desenvolve produtos com uma elevada especificidade. No seu interior, 

procura-se reter a mão-de-obra por via do reforço da formação interna e da 

organização da mobilidade interna em fileiras de promoção que visam desencorajar a 

saída da empresa (Marsden, 1989, p. 229-233).  

Coexistem, deste modo, mercados internos e profissionais, caracterizados por 

uma segmentação externa e interna. As empresas tendem a gerir de forma flexível os 

seus RH e, em função dos segmentos de trabalhadores, recorrem ao mercado 

profissional para determinadas actividades, ao mercado interno para outras mais 

próprias das suas realidades técnicas, produtivas e organizacionais e ao mercado de 

trabalho não qualificado para actividades desqualificadas. Também Gorz (1988) 

propõe uma diferença entre dois segmentos. Um núcleo estável de trabalhadores, cuja 

gestão obedece aos pressupostos da flexibilidade funcional. São trabalhadores a 

quem a empresa garante um emprego seguro, justamente remunerado e perspectivas 

de carreira, mas de quem se exige flexibilidade funcional incluindo, se necessário, uma 

mudança de domínio profissional. A perspectiva de Gorz é consonante com as actuais 

opções empresariais de manter um efectivo o mais restrito possível em termos 

numéricos e promover a flexibilidade funcional sempre que necessário. Neste caso, à 

lógica dos mercados profissionais, referenciados por Marsden, sobrepõe-se a crise de 

emprego e os imperativos de mudança inerentes às empresas e impostos aos 

trabalhadores. O segundo núcleo é constituído pela mão-de-obra periférica, menos 

qualificada, contratada temporariamente para suprir as necessidades acrescidas de 

produção. Estamos, neste caso, perante práticas de flexibilidade numérica (Gorz, 

1988, p. 87-90)28.  

                                                             
28 O autor refere, ainda, um terceiro núcleo constituído pela mão-de-obra externa, composta, quer por 
profissões altamente qualificadas (como a de contabilista, por exemplo), quer por actividades não 
qualificadas (como é o caso da restauração ou da limpeza), funcionando, para este conjunto de pessoas, 
o regime de subcontratação. 
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As perspectivas dos vários autores focados permitem-nos adicionar algumas 

considerações ao que foi já explicitado a propósito da política de gestão dos RH da 

empresa29. Ao nível do núcleo operacional, podemos identificar dois segmentos. O 

segmento primário ou profissional, composto pelos sujeitos que exercem uma 

actividade de trabalho enquadrada em domínios profissionais determinados e que se 

encontram numa situação não precária e estabilizada. É neste núcleo que recai a 

nossa análise. Todavia, no seu interior, encontramos diferenças que não nos permitem 

agrupar os sujeitos de forma estanque, mas, antes, salientar estratificações distintas. 

Presenciamos a existência de diferenciações em termos do grau de complexidade das 

actividades realizadas, que já tivemos oportunidade de explicitar30. Por outro lado, a 

empresa efectua uma segmentação interna deste conjunto de trabalhadores, a qual 

apelidamos diferenciação entre trabalhadores estratégicos e não estratégicos, que já 

tivemos, igualmente, oportunidade de justificar31. Paralelamente, a empresa põe em 

prática medidas de flexibilidade quantitativa, pelo recurso, quer ao trabalho temporário, 

quer à subcontratação, ou seja, aplicáveis aos trabalhadores integrados no segundo 

segmento. Esta distinção, todavia, não é inequívoca, pois neste último caso, recorre-

se ao exterior, não apenas para o exercício de actividades desqualificadas, mas, 

também, qualificadas, sendo estas últimas, igualmente, asseguradas por 

trabalhadores da empresa no âmbito de uma actividade profissional complementar. 

Estamos, portanto, perante uma diferenciação interna e externa que não tem 

correspondência em termos de segmentos estanques, mas de segmentos que se 

entrecruzam entre si por influência da política de gestão dos RH, por um lado, e das 

trajectórias dos sujeitos no seio do mercado de trabalho, por outro.   

 

5. Recusas e assunções conceptuais na problematização das trajectórias 

 

As principais posturas teóricas e analíticas acima expostas estão na base da 

nossa opção pelo conceito de trajectória em detrimento de outros conceitos, por vezes 

considerados equivalentes. Começaremos, assim, por expor as razões que estão na 

base da recusa dos referidos conceitos para, de seguida, explicitar o de trajectória e 

identificar as suas dimensões de análise. 

 

                                                             
29 V. capítulo 3. 
30 V. capítulo 5. 
31 V. ponto 8 do capítulo 5. 
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5.1. Algumas recusas conceptuais: o conceito de trajectória como alternativa aos de 

carreira, de itinerário e de biografia 
 

As análises de carácter biográfico das trajectórias dos indivíduos são hoje 

numerosas na Sociologia. A sua intensificação é visível no conjunto de acepções que 

encontramos para dar conta desta realidade, tais como ciclo de vida, biografia, 

itinerário, carreira, trajectória, entre outros. Frequentemente, a utilização deste tipo de 

vocábulos é relativa a uma mesma realidade biográfica: a história de vida social do 

indivíduo e, logo, a sua trajectória social. Contudo, as perspectivas de análise são 

diferenciadas.  

No que diz respeito a esta dimensão do nosso objecto de estudo, adquire 

particular pertinência problematizar os conceitos de trajectória, itinerário, biografia e 

carreira. Como veremos, as diferenciações entre estes quatro conceitos conduzem-

nos a optar pelo de trajectória.  

Consideramos que o conceito de trajectória nos permite interpretar os percursos 

de aprendizagem e profissionais como resultado da articulação entre as estruturas 

sociais objectivas, que a determinam, e a acção social do sujeito, que é relativa à 

margem de liberdade e de escolha de que aquele dispõe na orientação da respectiva 

história de vida. Deste modo, aos níveis educativo, formativo e profissional, a 

trajectória constitui uma articulação entre a estrutura do mercado de trabalho e o 

percurso sócio-económico e educativo dos indivíduos (Paul, 1989, p. 107).  

A perspectiva de Oliveira vai ao encontro desta acepção. A autora considera que 

as trajectórias profissionais e de aprendizagem surgem como uma “objectivação do 

processo interactivo” (Oliveira, 1993, p. 33) entre os condicionamentos do mercado de 

trabalho e os agentes “portadores de recursos sociais, escolares, técnicos e culturais 

que [naquele] se movem” (Ibidem), os quais detêm margens de acção que variam de 

acordo com aqueles recursos. É este enfoque que pretendemos privilegiar quando 

procuramos classificar as trajectórias-tipo dos sujeitos e quando optamos por 

considerar que estas trajectórias de aprendizagem e profissionais influenciam os seus 

projectos futuros. Se optássemos pelos conceitos de itinerário ou de carreira não seria 

possível apreender esta dinâmica de interacção das trajectórias. 

O conceito de itinerário privilegia, sobretudo, a “conceptualização dos trajectos 

biográficos” (Passeron, 1989, p. 19) e enquadra-se numa perspectiva de análise que 

enfatiza o conjunto de determinações que se encontram a montante dos movimentos 
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dos indivíduos. A opção por este conceito implicaria negligenciar uma vertente 

considerável do nosso objecto de estudo, exactamente aquela que procura apreender 

os factores que se encontram a jusante das determinações a montante. Este conceito 

apenas tem em consideração a história de vida passada dos sujeitos, nada se 

podendo perspectivar acerca do seu futuro, patente nos mecanismos de socialização 

antecipatória. 

O conceito de carreira32 pode ser definido como “uma sucessão de acções, 

reactivas, defensivas, tácticas, antecipadoras, que o indivíduo escolheu em seu nome 

pessoal para gerir as relações com o poder constrangedor de um aparelho que lhe 

impõe anonimamente a gradação predeterminada das sanções ou das recompensas 

às respostas (ou às suas abstenções) escolhidas” (Ibidem, p. 20). Estamos perante 

duas dimensões indissociáveis que se unificam como um “processo «prático inerte» de 

confirmação recíproca das expectativas dos indivíduos e do jogo da instituição 

biográfica” (Ibidem). Ou seja, os indivíduos têm de gerir, subjectivamente, e da melhor 

maneira, os constrangimentos objectivos das estruturas. Trata-se de um conceito com 

alguma pertinência para o nosso objecto de estudo (como iremos ver mais adiante), 

mas aponta para uma concepção de percursos em que o sujeito actua 

estrategicamente na sua modelização. Face à nossa população, cujos trajectos 

dependem, largamente, das opções empresariais nos mais diversos domínios, 

consideramos não constituir o conceito heuristicamente mais apropriado. Para os 

quadros superiores poderá ser relevante problematizá-lo, na medida em que, não só 

as empresas elaboram planos individualizados de promoção interna destes 

profissionais, como os próprios sujeitos detêm uma margem de autonomia acrescida 

para fazer face aos constrangimentos (por via do diploma escolar, da experiência 

profissional, da detenção de saberes altamente qualificados num domínio do saber 

específico e da oferta de empregos por parte de outras entidades empregadoras), o 

que lhes permite gerir, de forma mais activa, as suas posições no mercado de 

trabalho. Para os, genericamente apelidados, “não quadros”, a evolução da carreira é 

marcada, exclusivamente, pela antiguidade (Monchatre, 1996, p. 9), corolário da 

promoção categorial (em consonância com o que se encontra definido nos 

instrumentos de regulação colectiva) e, concomitantemente, da elevação salarial. 

Recorremos ao conceito de carreira precisamente neste domínio, isto é, na definição 

de uma das dimensões de análise das trajectórias: a sua evolução a partir do indicador 
                                                             
32 O trabalho de Monchatre (1996) sobre o conceito de carreira, ainda que centrado nos grupos 
socioprofissionais dos técnicos e dos quadros, propõe uma panorâmica alargada e multidimensional desta 
problemática.  
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categoria profissional, com as respectivas consequências ao nível remuneratório. 

Verifica-se, de facto, uma evolução das trajectórias em termos das categorias 

profissionais, que está relacionada, quer com a progressão salarial, quer 

qualificacional. Em determinadas situações, tal progressão deve-se ao desempenho 

dos indivíduos (premiado pelas empresas), enquanto noutras se concretiza, 

exclusivamente, no cumprimento dos trâmites, contratualmente estabelecidos, de 

progressão categorial. Todavia, como não nos foi possível proceder a esta distinção, 

optámos por considerar, para todos os entrevistados, o conceito de carreira na análise 

da progressão categorial, quer na trajectória profissional externa, quer interna à 

empresa.   

Não é de negligenciar o facto de as transformações ocorridas nos modelos de 

gestão da produção e de organização do trabalho contemplarem mudanças ao nível 

dos seus pressupostos de base. A estes passam a presidir princípios de precisão, 

qualidade e flexibilidade e solicita-se que os assalariados desenvolvam práticas de 

polivalência, participação e flexibilidade. Neste sentido, os trabalhadores começa a 

vivenciar, de forma acrescida, movimentos de mobilidade horizontal (Monchatre, 1996, 

p. 10). Tais movimentos são de ordem funcional, dizendo respeito ao exercício do 

trabalho e não, exclusivamente, a promoções de cariz salarial e categorial.  

Se, durante muito tempo, coube à empresa a função de garantir um emprego 

estável e de proporcionar um contexto institucional propício ao desenvolvimento de 

uma carreira, este papel é cada vez mais questionado, colocando-se, agora, do lado 

dos indivíduos, o papel de construírem a sua própria carreira.  

Por seu turno, o conceito de carreira está intimamente associado ao de 

socialização numa determinada empresa ou profissão, o que pressupõe o 

desenvolvimento de mecanismos de identificação com grupos de pertença ou de 

referência e com a empresa, bem como para a constituição de projectos profissionais 

futuros.  

Atendendo a estes elementos de reflexão, optámos pelo conceito de trajectória 

por três razões. Em primeiro lugar, devido ao facto de não nos limitarmos a analisar as 

trajectórias internas, mas, igualmente, as externas e, ainda, o desenvolvimento de 

actividades profissionais complementares à principal. Desenvolvemos uma abordagem 

integral e integrada dos percursos dos sujeitos. Em segundo lugar, no que concerne, 

em particular, à trajectória interna, por termos optado pela sua análise, não apenas em 

termos das suas condições materiais objectivas (tais como a remuneração ou o 

contrato), mas, igualmente, da complexidade do conteúdo e diversidade das 
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actividades de trabalho desempenhadas ao longo do tempo. Finalmente, porque o 

conceito de trajectória nos permite analisar, não apenas a esfera profissional, mas 

igualmente a da aprendizagem. Como já acima explicitámos, o conceito de carreira foi 

aplicado para analisar movimentos de promoção que tiveram lugar em cada emprego 

(trajectória profissional externa) ou situação profissional (trajectória profissional 

interna) do ponto de vista da categoria profissional.  

Uma palavra breve, ainda, para a nossa rejeição do conceito de biografia, na 

medida em que já explicitámos a nossa perspectiva neste domínio33. As biografias são 

constituídas a partir de um discurso livre, não dirigido e subjectivo dos sujeitos sobre a 

sua vivência, podendo seguir uma multiplicidade de direcções. Ora, no caso do nosso 

estudo, encaminhámos as entrevistas realizadas para domínios específicos da vida 

das pessoas, orientámos os seus discursos e procurámos, com esta estratégia, 

garantir uma aplicação homogénea do guião da entrevista, assegurando, assim, a 

possibilidade de analisar os discursos de todos os sujeitos relativamente às dimensões 

de análise em questão34. Para além destas razões, acresce, ainda, o facto de termos 

recolhido informação de carácter objectivo para caracterizar as trajectórias dos sujeitos 

também do ponto de vista da dinâmica do sistema de emprego, preocupação ausente 

nas abordagens de cariz biográfico. Tal como afirma Bourdieu, “procurar compreender 

uma vida como uma série única e auto-suficiente de acontecimentos sucessivos sem 

qualquer ligação a não ser a associação a um «sujeito» cuja constância é apenas a de 

um nome próprio, é tão absurdo como procurar perceber um trajecto no metro sem ter 

em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações objectivas entre as 

diferentes estações. Os acontecimentos biográficos definem-se como colocações e 

deslocações no espaço social, ou seja, mais precisamente, nos diferentes estados 

sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão 

em jogo no campo considerado” (Bourdieu, 1986, p. 71)35.  

Assim, na nossa perspectiva, e seguindo de perto Oliveira (1993, p. 34), as 

trajectórias profissionais e de aprendizagem formal são concebidas, no plano teórico-

metodológico, como sendo determinadas pelos traços estruturais do mercado de 

trabalho e do mercado da formação36, sem negligenciar o processo de mobilidade 

                                                             
33 V. ponto 9 do capítulo 5, no qual apresentamos as principais opções teórico-metodológicas de 
concepção das entrevistas aos trabalhadores do núcleo operacional e justificamos a não realização de 
uma abordagem biográfica. 
34 V. guião da entrevista, anexo E. 
35 Itálicos do autor, no original. 
36 Para um maior desenvolvimento do conceito de mercado da formação, v. Veloso, 1995, p. 79-95.  



 550 

voluntária ou involuntária dos indivíduos face a estes constrangimentos e tendo 

presente os saberes acumulados ao longo das suas trajectórias.  

 

5.2. Origem e evolução do conceito de trajectória profissional 

 

O conceito de trajectória desenvolveu-se, inicialmente, nos países anglo-

saxónicos no domínio de abordagens sociológicas, tendo-se, rapidamente, alargado 

às pesquisas de cariz económico, bem como a outros países europeus. Conhece, 

actualmente, um desenvolvimento particularmente significativo em França. 

Tradicionalmente, a análise das trajectórias enquadra-se no âmbito da 

problemática da mobilidade social37. Na medida em que o nosso objecto de estudo 

não se direcciona para a análise dos efeitos das trajectórias na estrutura das classes 

sociais, abordaremos sinteticamente esta temática quando nos debruçarmos sobre a 

origem social e a situação de classe dos sujeitos em análise.  

Do ponto de vista sociológico, os primeiros estudos que analisam a mobilidade 

profissional datam dos anos 30, com o objectivo de construir agrupamentos 

profissionais assentes numa análise dos fluxos entre os empregos38. É só a partir dos 

anos 50 que se impõe a reflexão sobre as trajectórias profissionais. São desenvolvidos 

instrumentos de análise descritiva e de síntese, nomeadamente a utilização de índices 

aritméticos simples. A preocupação fundamental é a constituição de tipologias de 

mobilidade. Na sua construção, procura-se já ter em conta todo o percurso profissional 

e educativo anterior, bem como um conjunto de variáveis biográficas e relativas à 

origem social. Remonta a estes trabalhos a questão da importância decisiva do 

primeiro emprego no prosseguimento da trajectória profissional do indivíduo39, a qual 

persiste actualmente, como já tivemos oportunidade de debater. 

No domínio da Economia, as pesquisas sobre trajectórias profissionais surgem 

um pouco mais tarde, frequentemente inseridas na análise da estrutura do mercado de 

trabalho e associadas ao estudo da mobilidade da mão-de-obra em termos de fluxos, 

                                                             
37 Para um maior desenvolvimento da problemática da mobilidade social, consulte-se, entre outros, Weiss 
(1986); Bertaux (1978); Bourdieu (1978). 
38 A propósito destes estudos v. os trabalhos de Anderson e Davidson (1930); Hall (1949), referenciados 
por Paul (1989, p. 103). 
39 Sobre esta temática v. os trabalhos de Form e Miller (1930); Lipset e Bendix (1952), referenciados por 
Paul (1989, p. 104-105). 



 551 

nomeadamente, entre sectores de actividade40, entre empregos e entre posições 

hierárquicas41. 

A partir dos inícios dos anos 70, assiste-se a uma viragem metodológica neste 

tipo de trabalhos. A “classificação manual de histórias profissionais” (Paul, 1989, p. 

105) tende a ser substituída pela aplicação de métodos estatísticos, particularmente a 

partir de modelos de cálculo de correlações entre variáveis contínuas42 (Ibidem, p. 

106), o que se traduziu numa intensificação das metodologias quantitativas em 

detrimento dos estudos qualitativos. Predominam os estudos de painel baseados em 

inquéritos, que permitem uma abordagem diacrónica das trajectórias dos indivíduos 

pelo recurso a metodologias estatísticas e matemáticas assentes em cálculos 

informáticos43. Neste tipo de estudos, a situação de emprego de um indivíduo é 

caracterizada por indicadores tais como o salário, o número de semanas trabalhadas e 

o número de anos de escolaridade. O quadro teórico que, na generalidade, os enforma 

tende a ser a teoria do capital humano, que considera o investimento em formação e 

em informação como determinante de trajectórias profissionais ascendentes, 

privilegiando o papel da procura de emprego44. Contudo, levantam-se alguns 

problemas operacionais, tais como o de saber a duração da trajectória que se deve ter 

em conta na análise. Alguns autores, nomeadamente Bestion (1981 citado por 

Dupaquier, et al. In Tanguy, dir., 1986, p. 70), sugerem que se deixe ao critério do 

indivíduo a determinação dos momentos da sua vida profissional que consideram ser 

mais importantes, sendo de salientar, como particularmente pertinentes, os momentos 

em que abandonam os “empregos de espera” – empregos de transição – e passam a 

ocupar “empregos de reserva” ou “definitivos” – empregos duráveis, que o indivíduo 

não pretende abandonar.  

Adoptámos, parcialmente, este pressuposto, quer ao nível da trajectória 

profissional externa, quer interna à empresa, quer, ainda, na análise da trajectória de 

aprendizagem formal interna. Em relação à primeira, foram os próprios indivíduos que 

referenciaram os três empregos que consideram terem sido mais importantes no seu 

trajecto profissional. No que respeita às trajectórias profissionais internas, ao 

deixarmos os sujeitos descreverem as diferentes situações profissionais que 
                                                             
40 V., nomeadamente, a análise de Reynolds (1985), referenciada por Paul (1989, p. 105). 
41 V., nomeadamente, o estudo de Wilensky (1961), referenciados por Paul (1989, p. 105-106). É 
igualmente neste domínio que assume relevância o debate sobre os mercados internos de trabalho. 
42 A propósito destes estudos v. a análise de Blau e Duncan (1967), referenciados por Paul (1989, p. 105-
106). 
43 No âmbito da Economia, v., os trabalhos desenvolvidos em Portugal por Lopes (1985). 
44 Para um maior desenvolvimento desta teoria aplicada à análise da entrada na vida activa, confronte-se 
os estudos de Mincer (1974); Borjas (1981) e Becker e Hills (1983), referenciados por Paul (1989, p. 107-
109). 
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caracterizam o seu percurso, respeitámos a sua linha de raciocínio e identificámos as 

três situações mais marcantes. Critério análogo seguimos para a análise das 

trajectórias de aprendizagem formal. Analisámos, ainda, a centralidade das 

actividades profissionais complementares na trajectória integral.  

A determinação de um número máximo de empregos, de situações profissionais 

e de cursos de formação, ainda que possa parecer paradoxal relativamente ao que 

acabámos de afirmar, permite-nos garantir uma homogeneidade de critérios de 

análise. Procurámos, assim, conciliar a perspectiva dos entrevistados na auto-

determinação e auto-definição do seu trajecto, com a nossa definição de um número 

máximo de situações de análise equivalente para todos. 

A análise longitudinal coloca o problema da adequação das metodologias de 

tratamento estatístico à complexidade dos dados, o que, apesar de já se verificarem 

progressos significativos no domínio da análise factorial de correspondências e dos 

modelos econométricos, parece ser, ainda, uma situação por resolver45.  

Em França, o desenvolvimento do aparelho estatístico nacional e local, 

nomeadamente com os trabalhos do CEREQ e do Institut National de la Statistique et 

des Etudes Economiques (INSEE) intensifica-se a partir da década de 70, embora o 

seu grande desenvolvimento, orientado para o estudo dos trajectos de inserção e de 

percurso após o acesso ao emprego inicial, date dos anos 80. No domínio da entrada 

na vida activa, o inquérito de inserção visa “o estudo da posição ocupada [pelo 

indivíduo] seis meses após a saída [do sistema educativo] e reserva para o inquérito 

de percurso o papel de analisar o processo em si mesmo e a sucessão de posições 

ocupadas durante um longo período de tempo (cinco anos)” (Dupaquier, et al. In 

Tanguy, dir., 1986, p. 69). Todavia, o inquérito de percurso não considera o 

encadeamento das diferentes condições perante o trabalho pelas quais o indivíduo 

passou, nomeadamente os períodos de actividade e de inactividade. 

Resultado da insuficiência dos métodos estatísticos, a Sociologia tende, em 

finais dos anos 70, a privilegiar as metodologias qualitativas, nomeadamente, as 

histórias de vida ou as biografias. As histórias de vida permitem dar conta, a partir do 

discurso dos indivíduos, das estratégias e das reacções dos agentes face aos 

diferentes actores institucionais presentes no seu processo de acesso ao emprego, de 

transição ou simplesmente de gestão da mão-de-obra no interior das empresas onde 

se encontram inseridos. Permitem, igualmente, perceber como é que os agentes 

                                                             
45 Saliente-se o recurso, por vezes abusivo, a este tipo de metodologias, que esvazia, frequentemente, de 
significado os resultados obtidos, na medida em que estes passam a ser uma mera tradução quantitativa 
de um conjunto de indicadores de uma realidade tão complexa como é a trajectória profissional. 



 553 

interiorizam, ou não, estas relações sociais, orientando-se para a captação das 

representações sociais e para as condutas conscientes, particularmente no domínio 

dos projectos e das estratégias. Este tipo de metodologia é também extremamente 

fecunda na análise das identidades, nomeadamente por intermédio do discurso dos 

sujeitos quando confrontados com uma classificação manifestada por outrem acerca 

deles. É o caso dos trabalhos de Dubar. Trata-se de estudos que procuram mostrar 

como as situações de acesso ao emprego, de transição ou de inserção são 

determinadas por factores históricos e de organização do mercado de trabalho, a par 

do papel desempenhado pelo sujeito no delinear da sua trajectória46. 

A opção teórico-metodológica mais indicada é, tanto quanto possível, cruzar 

uma abordagem quantitativa e qualitativa das trajectórias dos indivíduos, na linha das 

novas perspectivas estruturalistas moderadas47, que não ignore a capacidade de 

acção dos indivíduos na definição da sua trajectória. Foi precisamente o que 

procurámos fazer. Tal como já referimos anteriormente, não optámos pelo conceito de 

biografia ou de história de vida, mas retemos desta proposta a importância a atribuir à 

reflexividade do sujeito sobre o seu próprio percurso.  

É nos anos 80, que se assiste a uma mudança significativa na análise das 

trajectórias profissionais devido, quer ao desenvolvimento de inovações metodológicas 

(já por nós referidas), quer às mutações societais contemporâneas. Se, até aos anos 

60, o conteúdo destes trabalhos incidia sobre a mobilidade profissional, encarada, 

geralmente, como uma promoção social, a partir dos anos 70, o aumento do 

desemprego e das formas atípicas de emprego, fazem emergir todo um conjunto de 

novas realidades, das quais se destacam as mobilidades involuntárias (Coutrot; Dubar, 

1992, p. 8). 

Neste novo contexto, intensificam-se os fluxos, no seio do sistema de emprego, 

entre emprego, desemprego e formação, o que origina períodos de transição 

profissional relativamente isoláveis, na medida em que a condição perante o trabalho, 

os estatutos e os modos de ocupação são diferenciados e encontram-se em constante 

mutação. Este tipo de mobilidade, quando involuntária, é interiorizada de forma 

negativa pelos agentes, marcando a sua história profissional e pessoal, por força do 

conjunto de estigmas sociais e de ansiedades psicológicas que a situação de 

instabilidade vivida desencadeia. 

                                                             
46 Exemplos destas abordagens são os trabalhos de Andrisini (1973); Birnbaum (1975) e de Grandjeau 
(1981), que se encontram sistematizados em Paul (1989, p. 109-111). 
47 São exemplo destas novas perspectivas a obra de Giddens (1989), bem como a de Bourdieu; 
Wacquant (1992). 
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Para além deste tipo de mobilidade imposta, a qual tende a ser uma realidade 

predominante, importa ter em conta que, cada vez mais, é exigida aos assalariados 

uma mobilidade funcional caracterizada pela mudança mais ou menos permanente de 

funções e/ou uma mobilidade sócio-profissional que implica uma adaptação dos 

saberes do indivíduo e, por vezes, uma alteração da sua classificação profissional. A 

estas variantes estão também associadas mudanças de estatuto. Neste caso, o que 

está em causa é a própria relação salarial no que diz respeito às modalidades de 

mobilização e de uso da mão-de-obra, que, actualmente, tendem a caracterizar-se por 

processos de precarização. 

Deparamo-nos actualmente, de forma crescente, com um conjunto de 

trajectórias dos trabalhadores operacionais caracterizadas pela exclusão, pela 

mobilidade externa forçada e pela estagnação no interior das empresas, rareando as 

trajectórias de mobilidade interna e externa ascendentes e qualificantes, porque a 

conjuntura actual é de flexibilização e de precarização do emprego. Ao nível da mão-

de-obra operacional, as excepções a este contexto encontram-se nos trabalhadores 

mais qualificados e nas chefias directas, os quais conhecem, ao longo da sua 

trajectória, uma mobilidade ascensional, na generalidade, das diferentes dimensões da 

relação salarial, na medida em que são, também, os profissionais que têm um acesso 

privilegiado às diferentes medidas das políticas de emprego e formação, sendo, mais 

frequentemente, bem sucedidos nos seus processos de requalificação, de 

reconversão e/ou de reinserção48. 

Assim sendo, precarização e flexibilização do emprego, desemprego e 

reestruturações produtivas empresariais e sectoriais regionais/ locais e as suas 

consequências nos modos de gestão da mão-de-obra são factores determinantes das 

trajectórias profissionais dos indivíduos e estas, por sua vez, estão dependentes das 

trajectórias escolares, formativas e profissionais anteriores. 

 

5.3. O conceito de trajectória de aprendizagem 

  

O facto de analisarmos as trajectórias de aprendizagem formal, impõe a 

abordagem deste conceito. 

Lopes equaciona a aprendizagem como “um processo cumulativo e construtivo 

de evolução do conhecimento, com memorização dos efeitos das experiências 

                                                             
48 V. a título ilustrativo  os estudos de caso efectuados por Legrand; Royon; Bertherat In Villeval, dir., 
1992. 
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passadas” (1996, p. 97), o que tem subjacente um percurso diacrónico. Trata-se de 

analisar trajectórias de aprendizagem, as quais, segundo a autora, devem ser 

equacionadas em articulação com o conteúdo da actividade de trabalho e com as 

características técnicas e organizacionais em que aquela se desenvolve. Esta 

assunção reside no facto de a actividade de trabalho não poder ser analisada de forma 

isolada, pois difere consoante o contexto onde ocorre, em termos, quer de conteúdo, 

quer de postura do trabalhador face ao trabalho. Implica o estabelecimento de 

conexões entre os saberes que o indivíduo assimilou e a situação presente de trabalho 

(Hillau, 1994), o que efectuamos, precisamente, pelas vias acima explicitadas. É o 

conceito de trajectória que nos permite dar conta da articulação entre o passado e o 

presente, ou, como refere Hillau, entre “o conteúdo cognitivo da situação actual e 

conteúdo cognitivo relativo a situações passadas: quer situações que apresentam uma 

proximidade directa nos protocolos de acção a accionar, quer séries de situações que 

dão origem a construções ou reconstruções cognitivas eficazes para a situação actual” 

(Ibidem, p. 58-59). Todavia, estas duas dimensões não devem ser analisadas 

separadamente, pois há uma dinâmica de (re)construção permanente, que se traduz 

na “trajectória cognitiva do sujeito” (Ibidem, 59). A trajectória individual é, deste modo, 

constituída por uma organização cronológica dos saberes, que estão associados às 

situações nas quais se (re)constituíram, foram (re)pensados, postos de parte, 

actualizados e articulados com outros. Existe, deste modo, uma relação estreita entre 

o saber em uso e o capital de saberes que o sujeito acumulou ao longo da sua 

trajectória.  

Na relação entre as trajectórias individuais e as situações de aprendizagem, 

existe espaço para ”transferência de aprendizagem” (Ibidem, p. 51). Este é um 

conceito baseado na Psicologia Experimental e permite analisar as transferências de 

aprendizagem de uma actividade de trabalho para outra, bem como a manifestação 

dos saberes adquiridos no passado nas situações presentes de trabalho. Ou seja, 

potencia uma análise das relações entre as trajectórias individuais e as situações de 

aprendizagem.  

No processo diacrónico de construção do sujeito, a actividade de trabalho 

adquire significado identitário, em particular nos momentos em que o sujeito toma 

decisões. Neste domínio, é fundamental a aquisição de competências, pois assume 

um papel determinante face à moldagem da trajectória profissional e à obtenção de 

uma posição ou estatuto social. A competência detém, assim, um conteúdo cognitivo e 

deve ser encarada como uma relação social. A trajectória, definida como uma 



 556 

“sucessão de situações de acção, associa num mesmo processo dois movimentos 

sucessivos de construção da individualidade: o movimento de construção psicológica 

do sujeito e o movimento de aquisição de uma identidade social” (Ibidem, p. 65). 

Hillau postula, assim, que a competência se encontra no centro da “historicidade 

do sujeito” (Ibidem, p. 66), ou seja, da sua trajectória, na qual o autor dá relevo à 

aprendizagem de uma profissão ou ofício, com o qual o sujeito elabora mecanismos 

de identificação. É neste sentido que adquire pertinência atender aos processos de 

atribuição de sentido que os sujeitos manifestam quando abordam as trajectórias, ou 

seja, à reflexividade associada aos percursos profissionais e de aprendizagem. 

A análise das trajectórias de aprendizagem revela-se igualmente importante para 

a análise das formas de transmissão dos saberes e das respectivas modalidades de 

aprendizagem, como iremos ver no capítulo 7. Referimo-nos, quer à transmissão de 

saberes que ocorre entre trabalhadores experimentados e trabalhadores iniciados, 

quer aos processos de aprendizagem que decorrem, quotidianamente, nas 

interacções dos sujeitos entre si e entre estes e os produtos, o equipamento e os 

incidentes de trabalho. 

No que diz respeito às trajectórias de aprendizagem formal retivemos, quer a 

aprendizagem escolar, quer a que resulta da realização de cursos de formação 

profissional.  

Na primeira vertente é de salientar que com a reforma do sistema de ensino ao 

nível do ensino secundário, em 1986, foi retomado o objectivo de diversificar a oferta 

educativa, integrando vias profissionalizantes de escolarização49. Esta reorientação 

procura colmatar a unificação do ensino que se dá após 1974, assente no objectivo da 

sua democratização e da igualdade de oportunidades, secundarizando-se o papel da 

formação dos indivíduos para a vida activa50. Ora, no âmbito da nossa população, 

encontramos sujeitos cuja escolarização é pautada, precisamente, por uma 

preparação num determinado domínio profissional, contemplando, quer modalidades 

anteriores ao 25 de Abril de 7451, logo, à unificação do ensino, quer fileiras 

contempladas pela reforma de 8652. No primeiro caso, temos uma preparação 

associada ao desempenho futuro de uma profissão operária; no segundo, a formação 
                                                             
49 Lei n.º 46/86. 
50 Para um maior desenvolvimento sobre a evolução do sistema de ensino e formação português, v. 
Veloso (1995, p. 43-54). 
51 Referimo-nos ao ensino técnico no âmbito das escolas industriais e comerciais. Para um maior 
desenvolvimento v. Grácio (1986).  
52 Referimo-nos à aprovação da lei que estabelece o quadro legal do sistema educativo (Lei nº. 46/86), no 
âmbito da qual destacamos dois elementos: o enquadramento legal da formação profissional e a 
organização do ensino secundário em duas fileiras: uma orientada para a vida activa e outra para a 
prossecução dos estudos. 
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é canalizada para áreas mais amplas de desempenho profissional53. Refira-se, ainda, 

que a empresa tem uma prática corrente de estabelecimento de protocolos com 

escolas que contemplam este tipo de vertentes de ensino, em particular no âmbito do 

sistema de aprendizagem, no qual cabe à empresa assegurar a formação de carácter 

técnico-profissional, adquirida na observação e realização efectiva de actividades, em 

articulação com a formação geral ministrada nos estabelecimentos de ensino.   

Na vertente da realização de cursos de formação, analisámos, quer os 

realizados externamente, quer no interior da empresa. 

 

5.4. As trajectórias profissional e de aprendizagem formal: opções teórico-

metodológicas e dimensões de análise 

 

A partir do que ficou explicitado, impõe-se, então, delimitar o conceito de 

trajectória no âmbito do nosso estudo.  

Assumimos uma perspectiva longitudinal de análise das trajectórias, a qual é 

atravessada pelo eixo das sincronias, ou seja, de cada situação particular. Estas 

últimas assumem, por seu turno, uma diacronia interna. Ou seja, a concretização da 

análise das trajectórias impõe, do ponto de vista empírico, uma selecção de situações 

profissionais e de emprego que as caracterizam, mas, cada uma destas situações, 

pode abranger um período relativamente longo de tempo (5 ou 10 anos, por exemplo), 

o que faz com que sejam também caracterizadas, no seu interior, por transformações 

e mudanças.  

Consideramos, assim, a trajectória como o percurso que se inicia com a entrada 

na vida activa até ao emprego actual, a qual é precedida pela frequência do sistema 

de ensino formal e é atravessada pela eventual realização de cursos de formação e de 

actividades profissionais complementares à principal. Contemplamos, ainda, a análise 

dos movimentos de mobilidade escolar e social (quer relativamente aos seus 

ascendentes, quer aos descendentes), a origem social e o lugar de classe presente do 

sujeito. Optámos, deste modo, por analisar as trajectórias profissionais e as 

trajectórias de aprendizagem formal. A abordagem da aprendizagem de cariz informal 

foi autonomizada (como já tivemos oportunidade de explicitar no início deste capítulo), 

mas não deixa de estar presente na trajectória profissional interna e externa à 

empresa. Senão vejamos: ao analisarmos o efeito de capitalização da trajectória 

profissional externa na interna, estamos a atender às dinâmicas de aprendizagem 
                                                             
53 Trata-se da distinção entre, por exemplo, receber uma formação de electricista ou de electricidade e 
electrónica, respectivamente. 
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informal no desempenho quotidiano da actividade de trabalho; por seu turno, nas 

trajectórias profissionais internas, retemos como indicadores a maior ou menor 

diversidade do exercício profissional e a complexidade das actividades de trabalho 

realizadas. As práticas de aprendizagem informal (que são abordadas no capítulo 

seguinte) estão, assim, presentes nas trajectórias profissionais. A sua autonomização 

prende-se com imperativos de análise e de compreensão do texto.  

A óptica adoptada, que consiste em considerar, de forma integral, os trajectos 

escolar, formativo e profissional, associa-se a uma perspectiva de análise que 

privilegia os movimentos de mobilidade e, consequentemente, as mudanças ocorridas 

ao longo do tempo, tanto fora como no interior da empresa. 

A mobilidade diferencia-se, na nossa análise, em função dos domínios 

considerados, a saber:  

- � trajectória profissional externa: mobilidade profissional, promocional (em termos 

de carreira) e económica (equivalendo esta última à mobilidade entre ramos de 

actividade económica de exercício da profissão, a qual marca, igualmente, a 

passagem de uma empresa para outra); 

- � trajectória profissional interna: mobilidade profissional, promocional, funcional e 

de precariedade; 

- � trajectória de aprendizagem formal interna: mobilidade em termos da diversidade 

e da longevidade da aprendizagem por via dos cursos de formação realizados54. 

A abordagem dos projectos perspectivados pelos sujeitos é relativa a percursos 

de mobilidade virtual, podendo assumir um pendor mais ou menos concreto, no 

sentido da intenção consciente dos sujeitos de os concretizar55. 

Na análise das trajectórias profissionais e de aprendizagem formal procura-se 

cruzar uma perspectiva qualitativa e outra quantitativa. Ou seja, consideramos, quer os 

indicadores de análise das trajectórias, quer os discursos dos sujeitos em relação aos 

seus trajectos56. Trajectória e reflexividade constituem, assim, um par indissociável. 

Oliveira propõe uma distinção entre “trajectória profissional objectivada” e “trajectória 
                                                             
54 A aplicação do termo mobilidade neste domínio não assume, na íntegra, o mesmo significado aplicado 
na análise da trajectória profissional. Trata-se, aqui, de uma abordagem dinâmica, pelo efeito cumulativo 
e de transformação de saberes e não de transição entre situações diferentes. Ainda que sejam dinâmicas 
de transformação diferenciadas, optámos por manter a utilização do termo mobilidade, de modo a garantir 
uma homogeneidade de tratamento das trajectórias profissionais e de aprendizagem. 
55 Como já referimos, neste capítulo estudamos os projectos relativos à frequência de cursos de 
formação. Deixamos para o capítulo 9 os relativos ao futuro profissional. 
56 Atendendo aos limites da investigação, que só nos permitem a análise no tempo presente, impôs-se 
solicitar aos sujeitos um exercício retrospectivo dos seus trajectos, das suas vivências, recordações e dos 
seus projectos. Foi o que fizemos, questionando-os, quer relativamente a dados objectivos (como, por 
exemplo, o número de empregos detidos ou as profissões exercidas), quer no que se refere às 
representações pessoais dos seus trajectos (como é o caso das razões que estão na base da escolha 
dos empregos mais marcantes). 
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vivida” para diferenciar, respectivamente, a mobilidade profissional e a dimensão 

subjectiva subjacente aos processos de mobilidade como modos de socialização no 

trabalho (1993, p. 53). Ainda que efectuemos, de facto, uma distinção equiparada, 

procurando distinguir os dados objectivos de caracterização dos trajectos e as 

manifestações dos sujeitos sobre eles, optámos por não adoptar a proposta de 

Oliveira, na medida em que são os próprios sujeitos que nos fornecem os dados 

constitutivos da sua “trajectória objectivada”, sendo ela própria, também, uma 

“trajectória vivida”. Procurámos, deste modo, apreender as significações ou a 

atribuição de sentido que, aquando da realização das entrevistas, os sujeitos conferem 

às suas práticas passadas, presentes e futuras. É no momento em que são 

interpelados que eles se manifestam, cabendo ao investigador efectuar a 

reconstituição das trajectórias e situar as significações expressas pelos indivíduos. 

Todavia, é de salientar que a reconstituição da trajectória foi realizada atendendo a um 

conjunto de indicadores previamente estipulados pelo investigador (como se pode ver 

no guião da entrevista57) e que conduzem a entrevista neste domínio. Atendendo às 

críticas efectuadas à análise de trajectórias com base no discurso retrospectivo dos 

sujeitos (como é referido, por exemplo, por Coutrot e Dubar, 1992, p. 12-13), não nos 

limitámos a solicitar um discurso livre e não dirigido. Seguimos um guião semi-

estruturado e interpelámos os sujeitos em termos, simultaneamente, de dados 

objectivos e de significações. O investigador detém, neste domínio, um papel central 

de conhecimento prévio de algumas das características dos sujeitos (como é o caso 

da actividade de trabalho, da idade ou da antiguidade), de forma a orientar os seus 

discursos em consonância com os objectivos da pesquisa. 

 

6. As trajectórias profissionais e de aprendizagem formal: resultados da 

pesquisa 

 

Apresentadas que foram as principais perspectivas de abordagem das 

trajectórias, bem como as opções assumidas, vejamos quais os resultados empíricos a 

que chegámos a partir da amostra dos trabalhadores entrevistados.  

Começaremos por abordar, em primeiro lugar, a metodologia utilizada, para, de 

seguida, nos centrarmos na caracterização dos trajectos dos sujeitos. Refira-se, ainda, 

que a apresentação dos resultados da pesquisa por agrupamento será precedida pela 

                                                             
57 V. anexo E. 
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apresentação de um conjunto de variáveis que constituem o pano de fundo 

caracterizador da temática em questão para toda a amostra. 

 

6.1. Pressupostos técnico-metodológicos de análise das trajectórias 

 

A análise das trajectórias foi realizada com base numa aplicação de técnicas de 

análise multivariada58, que consistiu numa análise factorial e uma classificação 

hierárquica59 dos indivíduos caracterizados pelas primeiras coordenadas factoriais a 

partir de um procedimento de análise de correspondências múltiplas.  

Para cada uma das três componentes das trajectórias – profissional externa, 

profissional interna e de aprendizagem formal interna à empresa – definimos o 

estatuto assumido pelas variáveis, isto é: diferenciamos as variáveis activas, ou seja, 

aquelas que são determinantes na constituição e estruturação das classes ou 

agrupamentos estatísticos, das variáveis ilustrativas, ou seja, as que, ainda que não 

detenham um papel diferenciador, nos permitem caracterizar os agrupamentos 

adicionalmente, em termos de grandes incidências e de inter-relações60. 

A análise a que procedemos assentou na constituição de agrupamentos por 

combinatórias das incidências das frequências simples das variáveis, os quais foram 

ponderados em função do significado dos valores das variáveis no quadro dos 

objectivos da pesquisa61. A partir dos resultados obtidos procedemos à atribuição de 

significado, desta feita teórico, atendendo ao objecto de estudo.  

Os resultados da pesquisa forneceram-nos as linhas essenciais à tipificação dos 

trajectos, tomando como ponto de partida a configuração das modalidades ou valores 
                                                             
58 O programa estatístico de suporte utilizado foi o SPAD – "Logiciel d' analyse des donnés". Não 
procedemos à análise isolada dos resultados obtidos por via do procedimento de análise factorial, na 
medida em que o objectivo era constituir tipologias de trajectórias a partir do agrupamento dos sujeitos e 
efectuar uma análise posterior cruzada com outras variáveis, bem como com as dimensões e 
categorizações constituídas tendo por base a análise dos discursos. As tipologias constituem 
instrumentos de trabalho, grelhas de análise, que assumem um carácter teórico-empírico visando a 
apreensão, de todo exaustiva, de uma determinada realidade, em função dos objectivos do estudo. Na 
sua construção procedemos a uma selecção de um conjunto de dimensões desdobradas nos respectivos 
indicadores, procurando, tanto quanto possível, garantir a sua coerência interna. Saliente-se, contudo, 
que, ao serem construções de carácter analítico, não conseguem esgotar a realidade em causa, para 
além de nem sempre ser possível garantir a mútua exclusividade das suas categorias constitutivas, por 
estas se encontrarem, na realidade empírica, inter-relacionadas.  
59 Procedemos à aplicação do método de classificação hierárquica e de classificação mista, mas os 
resultados obtidos foram exactamente os mesmos, o que comprova a não necessidade de efectuar uma 
classificação mista. Na medida em que esta última é mais adequada para analisar bases de dados de 
grande dimensão (por intermédio da qual é realizada uma classificação não hierárquica seguida de uma 
hierárquica, o que permite um melhor agrupamento dos casos, pois optimiza as partições), optámos, no 
nosso caso, pela classificação hierárquica, mais apropriada para o tratamento de um número reduzido de 
casos.  
60 As modalidades ou valores das variáveis considerados têm um valor teste absoluto superior a 2 para 
um nível de significância de .05.  
61 V. anexo P, no qual explicitamos a técnica estatística utilizada. 
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das variáveis activas e ilustrativas. Esta, por sua vez, foi completada com a análise de 

outras variáveis, as quais, ainda que não tivessem poder diferenciador, foram 

indispensáveis para a caracterização de cada tipo de trajectória62. A análise 

sistematizada dos resultados conduziu-nos, em determinados casos, por razões que 

se prendem com a coerência e significado teóricos dos resultados na constituição dos 

tipos de trajectórias, a efectuar agregações de alguns agrupamentos. Estas prendem-

se, ainda, com o facto de estarmos perante uma dimensão reduzida da amostra, para 

a qual algumas das desagregações não assumiam relevância analítica isoladamente, 

pois, do ponto de vista da problemática teórica em questão, os agrupamentos se 

distinguiam por razões muito pouco significativas, ou mesmo espúrias.  

A análise das trajectórias resulta, como já tivemos oportunidade de afirmar, da 

combinação de uma abordagem sincrónica (de cada emprego, situação profissional 

interna e curso de formação) com uma outra de cariz diacrónico (das transformações e 

dinâmicas entre os diferentes momentos), sendo a partir desta última que se elabora a 

tipificação final das trajectórias dos sujeitos. Os percursos daqueles cujos trajectos se 

reduzem a uma situação apenas assumem um cariz sincrónico. Todavia, na medida 

em que se trata de situações pautadas por uma diacronia interna, optámos por 

classificar estes casos igualmente a partir dos valores dos índices considerados na 

análise das trajectórias dos restantes indivíduos, garantindo, deste modo, uma 

plataforma comum de análise das restantes dimensões da pesquisa.  

 

6.2. A configuração das trajectórias profissionais 

 

6.2.1. A transição ao mercado de trabalho 

 

A transição ao mercado de trabalho dos sujeitos ocorre entre os 8 e os 18 anos 

de idade (41 indivíduos), havendo uma forte incidência no intervalo dos 8 aos 14 (22 

sujeitos). Neste último caso, estamos, predominantemente, perante trabalhadores com 

uma longevidade da trajectória profissional igual ou superior a 25 anos e um nível de 

escolaridade equivalente aos primeiro e segundo ciclos do ensino básico (15 

indivíduos), ainda que com uma menor incidência do primeiro.  

De entre os 50 entrevistados, a maioria (34 indivíduos – 68%) inicia a sua 

trajectória profissional antes de entrar na empresa. Destacam-se, em particular, os que 

começam a trabalhar mais precocemente (21 indivíduos dos 22 que iniciam a sua 

                                                             
62 V. anexo Q, onde apresentamos as soluções numéricas e os respectivos dendrogramas. 
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actividade profissional entre os 8 e os 14 anos de idade), cuja trajectória profissional 

externa é marcada pela detenção, maioritariamente, de 1 emprego (13 entrevistados), 

ainda que seja significativo o conjunto de trabalhadores com 2 e 3 empregos 

(respectivamente, 9 – 18% – e 8 entrevistados – 16%). Inversamente, os sujeitos que 

iniciam a sua actividade entre os 15 e os 24 anos têm idades compreendidas entre os 

20 e os 29 (14) e os 30 e 39 anos (6), bem como níveis de escolaridade iguais ou 

superiores ao terceiro ciclo.  

Esta configuração da nossa população atesta o facto de o prolongamento da 

permanência na escola retardar a transição ao mercado de trabalho, por efeito do 

processo histórico de elevação do nível mínimo de escolaridade obrigatória.  

Refira-se, ainda, que estamos perante uma população que acede ao mercado de 

trabalho com relativa facilidade, havendo apenas 2 sujeitos com trajectórias marcadas 

pelo desemprego. 

O processo de transição da nossa população é, deste modo, relativamente 

linear, caracterizado por escassos períodos de impasse e, logo, por uma passagem 

imediata para o mercado de trabalho. 

 

6.2.2. As trajectórias profissionais externas 

 

 

6.2.2.1. Os procedimentos de tipificação  

 

Para a análise das trajectórias profissionais externas, considerámos as seguintes 

variáveis activas, isto é, variáveis estruturadoras dos agrupamentos de sujeitos: sector 

de actividade, profissão e categoria profissional. Estas variáveis permitiram-nos 

analisar os domínios económico e profissional do percurso do sujeito, bem como a 

situação em que se encontravam na definição da sua carreira, por via da progressão 

da categoria profissional63.  

                                                             
63 Comparativamente à análise das trajectórias profissionais internas (v. ponto 6.2.3. do presente 
capítulo), optámos por não contemplar as variáveis remuneração, vínculo jurídico contratual e modalidade 
de exercício do trabalho. Relativamente às duas primeiras, não as considerámos, pois a informação 
fornecida não era precisa, nem passível de confirmação da nossa parte (ao contrário do que pudemos 
fazer, sempre que necessário, para as trajectórias profissionais internas). A título ilustrativo, quando 
questionámos os sujeitos a propósito das remunerações, dificilmente estes conseguiam, quer apresentar 
valores fidedignos (o que nos permitiria confirmar do seu carácter precário, ou não, pela consulta das 
tabelas salariais para os sectores respectivos), quer afirmar se auferiam uma remuneração nos termos do 
que se encontrava, na altura, convencionalmente definido, abaixo ou acima do mesmo. No que concerne 
ao vínculo jurídico contratual (um indicador igualmente da dimensão precariedade da trajectória), 
dificilmente os sujeitos se recordavam, principalmente aqueles para quem estas actividades são já muito 
longínquas no tempo. Para os sujeitos mais novos, esta informação era possível de obter, mas de forma a 
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O quadro seguinte sistematiza as variáveis tidas em conta na análise 

multivariada e os valores que assumem. 

 
 

Quadro 6.1 

Variáveis de caracterização de cada emprego da trajectória profissional externa 

Variáveis Valores das variáveis 

PROFISSÃO 

Trabalhador indiferenciado da indústria e dos serviçosa) 
 
Profissional do sector primário  
 
Profissional da indústria e da construção civil 
 
Profissional dos serviços 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

Aprendiz indiferenciado 
 
Indiferenciado  
 
Aprendiz titular 
 
Titular intermédio  
 
Titular final 

RAMO DE ACTIVIDADEb) 
No âmbito do ramo de actividade do exercício profissional actual 
 
No âmbito de outro ramo de actividade do exercício profissional actual 

a) O trabalhador indiferenciado da indústria e dos serviços desenvolve uma actividade indiferenciada, enquanto os 
restantes efectuam uma actividade com enquadramento profissional, ou seja, exercida no âmbito de uma profissão 
específica. 
b) A construção desta variável tem como objectivo estabelecer uma articulação directa com a trajectória profissional 
interna do ponto de vista do seu enquadramento na actividade económica. Perspectivávamos realizar uma abordagem 
mais micro do sector de actividade de enquadramento das empresas, cruzando esta informação com o tipo final de 
trajectória profissional externa, de forma a apreender a capitalização, na trajectória profissional interna, do exercício 
anterior de uma actividade profissional no mesmo sector. Todavia, esta realidade é apenas comum a um indivíduo, o 
que nos conduziu a optar por uma abordagem mais agregada por ramo de actividade. 
 

 

Esta análise foi efectuada para três empregos: o primeiro, que marca a transição 

ao mercado de trabalho; um intermédio (nem sempre existente; é considerado em 

trajectórias profissionais externas mais longas para aferir o seu efeito de mudança ou, 

inversamente, de cristalização da trajectória); o emprego final, que caracteriza a 

passagem para o emprego actual. 

A tipificação final das trajectórias profissionais externas, agora num registo 

diacrónico, assume as seguintes classificações: 

 

 

                                                                                                                                                                                   
manter uma homogeneidade de critérios, optámos por não a contemplar. Finalmente, as modalidades de 
exercício do trabalho (individualizado e/ou em equipa) não foram passíveis de uma análise tipificada 
devido à diversidade de contextos sectoriais, em função dos quais a configuração daquelas é 
diferenciada. 
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Quadro 6.2 

Índice final classificador da trajectória profissional externa 

Dimensões do índice Valores do índice 

• Profissão 

Actividade indiferenciada 
(trabalhador indiferenciado da 
indústria e dos serviços) 

Actividade 
profissionalmente 
enquadrada 
(profissional do sector primário, 
da indústria, da construção civil 
ou dos serviços) ENQUADRAMENTO 

PROFISSIONAL 

• Carreira  

Carreira 
indiferenciada 
(aprendiz 
indiferenciado, 
indiferenciado) 

Carreira em 
progressão 
(aprendiz titular, 
titular intermédio) 

Carreira 
estabilizada 
(titular final) 

ENQUADRAMENTO NA ACTIVIDADE 
ECONÓMICA 

Continuidade 
(exercício da actividade no 
mesmo ramo de actividade do 
exercício profissional actual) 

Descontinuidade 
(exercício da actividade noutro 
ramo de actividade do exercício 
profissional actual) 

 

Apresentados os pressupostos analíticos, vamos, de seguida, explicitar, em 

primeiro lugar, os traços gerais de caracterização das variáveis constitutivas das 

trajectórias profissionais externas da nossa população e, em segundo lugar, os tipos 

de trajectos dos sujeitos. 

 

6.2.2.2. As trajectórias profissionais externas de assalariamento na indústria  

 

A detenção de trajectória profissional externa é uma realidade para 34 pessoas, 

das quais 22 (64.7%) ocuparam um ou dois empregos e 12 (35.3%) três ou mais, 

exercidos, na sua esmagadora maioria, por conta de outrem. Se, no primeiro emprego, 

5 indivíduos exercem uma profissão como trabalhadores em empreendimento familiar 

e 1 como trabalhador por conta própria sem assalariados, esta relativa diversidade, 

característica do momento de transição ao mercado de trabalho, é anulada nos 

empregos subsequentes em favor de uma situação de assalariamento.  

Em termos de enquadramento na actividade económica, as trajectórias são 

atravessadas pela preponderância indiscutível do sector industrial (em particular dos 

subsectores da metalomecânica, dos transportes e da electricidade) e da construção 

civil e obras públicas. Esta concentração afirma-se de forma crescente à medida que a 

trajectória se vai configurando, com o desaparecimento, designadamente, de 

actividades no sector primário da economia. Presenciamos, assim, uma continuidade 

do enquadramento na actividade económica para a situação profissional actual. 

Todavia, ao nível micro, ou seja, do sector de enquadramento na actividade da 

Electrotensão – fabricação de motores, geradores e transformadores eléctricos – esta 

continuidade não se verifica, pois apenas um indivíduo exerce actividade neste sector 
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de actividade antes de entrar para a empresa, o que se pode dever à sua 

especificidade e singularidade na economia portuguesa64.  

Ao nível dos domínios profissionais, em consonância com o enquadramento na 

actividade económica, predominam os profissionais da indústria e da construção civil, 

com alguma incidência, respectivamente, dos profissionais da metalomecânica (tais 

como torneiro e serralheiro mecânico) e dos serralheiros civis.  

As trajectórias dos 34 sujeitos constituem-se em percursos marcados pelo 

exercício de uma profissão, ainda que como aprendizes ou trabalhadores 

indiferenciados (14 sujeitos em cada situação, o que corresponde a 82.4%). Já no 

emprego prévio à entrada na empresa, temos conjuntos não negligenciáveis de 

sujeitos titulares finais da categoria (10 entrevistados, num total de 21, o que totaliza, 

em termos relativos, 47.6%). 

 

6.2.2.3. Os tipos de trajectória profissional externa 

 

A análise tipificada das trajectórias profissionais a partir da solução numérica a 

que chegámos (v. anexo Q), propõe uma constituição de 3, 6 e 8 agrupamentos. A 

partir dela, considerámos 6 agrupamentos, retirados, quer da solução com 6, quer com 

8, os quais foram, posteriormente, alvo de duas agregações.  

Construímos, deste modo, quatro tipos finais de trajectórias profissionais 

externas que a seguir apresentamos65.  

 

 

6.2.2.3.1. A trajectória profissional externa contínua e estabilizada 

 

Este tipo de trajectória profissional externa contempla um total de 15 indivíduos 

(correspondendo a 30% do total da nossa população) e agrega sujeitos com dois e 

três empregos66.  

A abordagem sincrónica de cada um dos empregos dos sujeitos encontra-se 

sistematizada no quadro seguinte. 

 
                                                             
64 V., a este propósito, capítulo 2, no qual efectuamos o enquadramento sectorial da actividade da 
empresa em estudo.  
65 Para cada um dos tipos de trajectórias profissionais externas apresentamos um quadro síntese, no qual 
os valores das variáveis que estão a negrito são os que a análise estatística salienta como contribuindo 
activamente para a constituição de cada tipo. 
66 Contempla as classes 1, 2, 3 e 6 da solução com oito agrupamentos e agrega os entrevistados 1, 2, 3, 
6, 7, 10, 14, 18, 27, 29, 31, 39, 46, 49 e 50.  
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Quadro 6.3 

Caracterização de cada emprego da trajectória profissional externa contínua e estabilizada 

Valores das 
variáveis 

Variáveis  

Emprego inicial Emprego intermédio Emprego final 

PROFISSÃO 

Trabalhadores 
indiferenciados 
 
Profissionais da 
indústria e da 
construção civil 

Profissionais da 
indústria e da 
construção civil 
 
Profissionais dos serviços 

Profissionais da 
indústria e da 
construção civil 

CATEGORIA 
PROFISSIONAL 

Indiferenciado 
 
Aprendiz de titular de 
categoria profissional 
 
Titular final de categoria 
profissional 

Indiferenciado 
 
Aprendiz de titular de 
categoria profissional 
 
Titular intermédio 
 
Titular final de categoria 
profissional 

Indiferenciado 
 
Aprendiz de titular de 
categoria profissional 
 
Titular intermédio 
 
Titular final de categoria 
profissional 

RAMO DE 
ACTIVIDADE 

No âmbito do ramo de 
actividade do exercício 
profissional actual 
 
No âmbito de outro ramo 
de actividade do exercício 
profissional actual 

No âmbito do ramo de 
actividade do exercício 
profissional actual 
 
No âmbito de outro 
ramo de actividade do 
exercício profissional 
actual 

No âmbito do ramo de 
actividade do exercício 
profissional actual 
 
No âmbito de outro ramo 
de actividade do exercício 
profissional actual 

 

Tal como o quadro síntese ilustra, trata-se de um tipo de trajectória profissional 

que se define, desde logo, em qualquer um dos empregos, pelo enquadramento 

profissional na indústria ou na construção civil e obras públicas (CCOP). A análise 

estatística efectuada permite-nos também afirmar a importância diferenciadora da 

categoria profissional, em particular no primeiro emprego, no qual os sujeitos iniciam, 

desde logo, uma carreira profissional no âmbito de uma profissão67, bem como no 

emprego final, que assume, para muitos sujeitos, o topo de carreira, ou seja, a 

titularidade profissional. Refira-se, ainda, o enquadramento na actividade económica 

do emprego intermédio nos sectores da metalomecânica, transportes e electricidade 

(MMTE), da CCOP e dos serviços.  

Embora a análise estatística não o evidencie em termos de diferenciação face 

aos restantes tipos de trajectórias, é de frisar a concentração numérica dos dois 

primeiros sectores referidos nos primeiro (7 indivíduos – 46.7% – e 6 indivíduos – 40% 

– exerceram a sua actividade, respectivamente, nos sectores da CCOP e da MMTE) e 

terceiro empregos (4 indivíduos – 26.7% – no sector da CCOP e 8 indivíduos – 53.3% 

– no da MMTE).   
                                                             
67 Ainda que tenhamos 6 sujeitos que iniciam a sua trajectória como indiferenciados, o que é 
compreensível se tivermos em linha de conta que se trata do momento de transição ao mercado de 
trabalho. No emprego intermédio este valor decresce para metade. 
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Uma reflexão mais alargada, assente num conjunto de outras variáveis (que nos 

permitem compreender a configuração da trajectória profissional externa deste 

conjunto de sujeitos), permite-nos salientar o facto de a sua totalidade ter transitado 

entre dois ou três empregos, com preponderância para esta última situação (10 

indivíduos, totalizando 66.7% do total deste subconjunto). Estamos em presença de 

um conjunto de sujeitos com idades, maioritariamente, compreendidas entre os 50 e 

os 59 anos (12 sujeitos) e uma trajectória profissional cimentada, visível no facto de a 

sua longevidade ser igual ou superior a 25 anos (14 indivíduos).  

Em qualquer um dos empregos, a esmagadora maioria dos sujeitos, exerce a 

sua actividade enquanto trabalhador por conta de outrem, situação que vem a abarcar 

a totalidade dos indivíduos no último emprego, isto é, o que marca a transição para a 

Electrotensão.  

Ainda em termos de enquadramento profissional, encontramos algumas 

incidências importantes, no emprego inicial, da profissão de serralheiro civil (5 

indivíduos, uma das profissões qualificadas mais características do sector da CCOP) e 

de profissões desenvolvidas na área da metalomecânica (como as de torneiro 

mecânico ou de serralheiro mecânico). Esta última incidência evidencia-se mais ainda 

no emprego final, em que temos 4 serralheiros mecânicos e 4 torneiros mecânicos, o 

que demonstra alguma associação com o percurso desenvolvido no interior da 

Electrotensão, na medida em que este tipo de trajectória profissional externa abarca 5 

trabalhadores metalomecânicos68 e 4 serralheiros soldadores. Verificamos, assim, a 

existência de uma capitalização interna da actividade realizada no início da trajectória 

profissional.  

Em termos de trajectória de aprendizagem formal, constatamos que estamos 

perante um subconjunto de indivíduos que não efectuaram qualquer investimento 

pessoal em formação no exterior da empresa, nem na frequência de uma via 

profissionalizante do ensino regular, nem na realização de cursos de formação. No 

entanto, 12 trabalhadores detêm uma trajectória formativa interna. Para estes 

indivíduos, a aprendizagem é efectuada no desempenho da sua actividade de 

trabalho, a qual é capitalizada no interior da empresa e complementada com as 

oportunidades de aprendizagem formal que ela oferece aos seus RH. 

                                                             
68 Esta incidência profissional tem tradução do ponto de vista organizacional, na medida em que a 
direcção de Fabricações Mecânicas é a única na empresa que contempla o exercício desta profissão. 
Neste sentido, estamos perante um tipo de trajectória que assume uma diferenciação organizacional. 
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6.2.2.3.2. A trajectória profissional externa descontínua em progressão 

 

Tipo de trajectória profissional externa que abarca os casos de três sujeitos69, 

representando 6% do total da nossa população. Destes, apenas um teve três 

empregos70. 

Ao nível sincrónico, este tipo de percurso assume as seguintes características: 
 
 
 

Quadro 6.4 

Caracterização de cada emprego da trajectória profissional externa descontínua em progressão 

Valores das variáveis 
Variáveis  

Emprego inicial Emprego final 

PROFISSÃO 

Profissionais do sector 
primário 

Trabalhadores indiferenciados da 
indústria e dos serviços 
 
Profissionais da indústria e da 
construção civil 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Indiferenciado 
 
Titular final de categoria 
profissional 

Indiferenciado 
 
Aprendiz de titular de categoria 
profissional 

RAMO DE ACTIVIDADE 
No âmbito de outro ramo de 
actividade do exercício 
profissional actual 

No âmbito do ramo de actividade 
do exercício profissional actual 

  

 

O que caracteriza este agrupamento de, apenas, três sujeitos é a transição ao 

mercado de trabalho pelo exercício profissional no sector primário, quer como 

agricultor (2 indivíduos), quer como jardineiro (1 indivíduo). Trata-se do exercício de 

uma actividade devidamente enquadrado profissionalmente, o qual é objecto, ao longo 

da trajectória, de uma mudança radical. 

Para além deste traço distintivo, a categoria profissional (ainda que não seja um 

traço diferenciador salientado pela análise multivariada) ilustra que o acesso à 

empresa é efectuado ainda numa fase inicial da carreira, pois, no último emprego 

antes de aceder à empresa, os sujeitos são indiferenciados ou aprendizes. 

Caracterizam-se, deste modo, por trajectos que se encontram em progressão.  

                                                             
69 Corresponde à classe 3 da solução com 6 agrupamentos e à classe 4 da solução com 8, e agrega os 
entrevistados 13, 34 e 41.  
70 Na medida em que a detenção de um emprego intermédio é uma realidade apenas para um indivíduo, 
o quadro síntese, ao ilustrar os traços mais relevantes deste tipo de trajectória, contempla, apenas, os 
empregos inicial e final. 
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A título complementar, importa referir, ainda, que o exercício profissional é 

efectuado por conta de outrem e que, à semelhança dos sujeitos como uma trajectória 

profissional externa contínua e estabilizada: 

- detêm uma antiguidade igual ou superior a 25 anos; 

- têm idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos; 

- a sua escolaridade situa-se ao nível do primeiro ciclo do ensino básico; 

- não realizaram qualquer tipo de aprendizagem formal externa de cariz 

profissionalizante; 

- detêm trajectória de aprendizagem formal interna.  

Os dois tipos de trajectórias que apresentamos permitem-nos afirmar que 

estamos em presença de dois subconjuntos de indivíduos cujo ponto de partida, 

profissionalmente diferenciado, marca a continuidade das suas trajectórias, podendo 

equacionar-se a hipótese de que é o domínio da profissão, e não o da aprendizagem, 

que diferencia os percursos.  

 

 

6.2.2.3.3. A trajectória profissional externa descontínua e indiferenciada 

 

Tipo de trajectória profissional externa que contempla um total de 16 sujeitos, o 

que corresponde a 32% do total71. 

O quadro seguinte ilustra os principais elementos analíticos que tipificam os 

trajectos destes sujeitos, salientando-se a incidência da actividade profissional no 

sector terciário, em particular nos empregos inicial e final. O emprego intermédio 

assume uma importância residual, na medida em que é detido por apenas 1 

indivíduo72. 

 

                                                             
71 Contempla as classes 5 e 7 da solução com 8 agrupamentos e os entrevistados 4, 5, 8, 9, 11, 12, 19, 
21, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35 e 43. 
72 Neste sentido, o quadro síntese, ao ilustrar os traços mais relevantes do tipo de trajectória em questão, 
contempla, apenas, os empregos inicial e final. 
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Quadro 6.5 

Caracterização de cada emprego da trajectória profissional externa descontínua e 
indiferenciada  

Valores das variáveis 
Variáveis  

Emprego inicial Emprego final 

PROFISSÃO 

Trabalhadores indiferenciados 
 
Profissionais da indústria e da 
construção civil 
 
Profissionais dos serviços 

Profissionais da indústria e da 
construção civil 
 
Profissionais dos serviços 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Indiferenciado 
 
Aprendiz de titular de categoria 
profissional 
 
Titular intermédio de categoria 
profissional 
 
Titular final de categoria 
profissional 

Indiferenciado 
 
Titular final de categoria 
profissional 

RAMO DE ACTIVIDADE 

No âmbito do ramo de actividade 
do exercício profissional actual 
 
No âmbito de outro ramo de 
actividade do exercício 
profissional actual 

No âmbito do ramo de actividade 
do exercício profissional actual 
 
No âmbito de outro ramo de 
actividade do exercício 
profissional actual 

 

 

Os sujeitos aqui em causa caracterizam-se por um tipo de trajectória com uma 

diversidade muito reduzida, na medida em que a maioria apenas ocupou um emprego 

(12 indivíduos). Este emprego constitui, deste modo, o momento de transição ao 

mercado de trabalho e não assume traços de continuidade relativamente à trajectória 

actual no interior da Electrotensão. Ainda que a análise realizada não considere a 

categoria profissional como variável diferenciadora, podemos afirmar que esta 

transição é caracterizada por um início de carreira como trabalhador indiferenciado (6 

sujeitos), ou como aprendiz (6 indivíduos), a qual não tem, como já referimos, 

continuidade no interior da empresa, na medida em que o enquadramento na 

actividade económica é divergente.   

A título de caracterização complementar, podemos afirmar que predominam os 

trabalhadores por conta de outrem.  

Este tipo de trajectória profissional externa caracteriza indivíduos com traços 

claramente diferenciados nos domínios profissional e da aprendizagem dos dois 

anteriormente abordados. No que se refere à primeira dimensão, destacamos a 

pulverização das profissões desempenhadas durante a trajectória, cuja longevidade 

varia entre os 11 e os 24 anos (5 sujeitos) e os 0 e os 10 anos (4). Todavia, não deixa 
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de ser significativa a presença de 7 sujeitos que se encontram no mercado de trabalho 

há, pelo menos, 25 anos. A este leque diversificado associa-se a heterogeneidade 

encontrada em termos de idade, ainda que predominem os escalões polares dos 20 

aos 29 anos e dos 50 aos 59 (6 e 5 indivíduos, respectivamente), e uma idade média 

de 38.5 anos. Refira-se também a importante incidência, neste subconjunto, de 

indivíduos com actividades profissionais complementares (12), o que corresponde a 

quase metade dos sujeitos da população total (42.9%, para um total de 28 casos).  

No que respeita à escolarização, é de assinalar a incidência do terceiro ciclo do 

ensino básico (7 indivíduos), ainda que valor idêntico se encontre para os sujeitos com 

o primeiro e segundo ciclos. Igualmente singular deste agrupamento (por comparação 

com os dois anteriores) é a existência de 9 sujeitos que realizaram uma escolarização 

numa vertente profissionalizante, 6 dos quais o fizeram na mesma área do exercício 

profissional actual. Para estes, verifica-se uma capitalização dos saberes, formalmente 

adquiridos, no exercício quotidiano da actividade de trabalho. Uma parte destes 

indivíduos completou o terceiro ciclo do ensino básico no âmbito do sistema de 

aprendizagem, estagiando e integrando-se na Electrotensão, o que é elucidativo do 

reflexo de algumas opções empresariais de gestão dos RH na configuração das 

trajectórias.  

 

 

6.2.2.3.4. A ausência de trajectória profissional externa  

 

Do total dos entrevistados, 16 (32%), acedem ao mercado de trabalho 

integrando-se na Electrotensão73. São indivíduos que se encontram no mercado de 

trabalho há menos de 11 anos (9 indivíduos), ainda que 5 tenham, já, uma trajectória 

igual ou superior a 25 anos, construída, integralmente, no interior da empresa. 

Concomitantemente, a maioria (8) tem idades que variam entre os 20 e os 29 anos, 

sendo o valor modal de 27. Encontramos, ainda, uma incidência deste agrupamento 

nas direcções Transformadores de Potência e Transformadores de Distribuição, as 

quais são igualmente as direcções da empresa com um efectivo mais rejuvenescido. 

No interior destas direcções, destaca-se uma concentração profissional dos 

electricistas montadores e dos electricistas bobinadores (12 indivíduos, distribuídos 

equitativamente), a qual, para além de estar associada a profissões integrantes da 

actividade de trabalho menos complexa (montagem e ligação de peças, de 
                                                             
73 Corresponde às classes 6 e 8, respectivamente, da agregação em 6 e 8 agrupamentos e agrega os 
entrevistados 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47 e 48. 
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componentes de produtos e de produtos com funções eléctricas), é desempenhada 

pelos indivíduos mais novos. Este subconjunto de sujeitos contrasta, claramente, com 

o agregado no tipo de trajectória profissional contínua e estabilizada, cujas actividades 

de trabalho são de um elevado grau de complexidade, o que pode estar associado 

com o facto de exigirem uma acumulação, maturação e transformação permanente de 

saberes74. Por outro lado, o desinvestimento da empresa na actividade de maquinação 

pode, igualmente, estar na base do acréscimo de actividades mais desqualificadas ao 

nível operacional e, concomitantemente, a aposta na qualificação dos quadros 

técnicos intermédios e superiores.  

Em termos de escolarização, predomina o terceiro ciclo do ensino básico (9 

sujeitos), bem como o ensino secundário (5 indivíduos), a frequência, muito 

significativa, de ensino formal de vertente profissionalizante (11 indivíduos, dos quais 

10 investiram na área onde exercem a sua actividade) e uma escassa trajectória 

formativa externa em prol da interna. 

 

 

6.2.2.4. A polarização das trajectórias profissionais externas em percursos contínuos e 

estabilizados e percursos descontínuos e indiferenciados  

 

A partir da análise sincrónica, traçámos a linha diacrónica constitutiva dos 

percursos dos sujeitos entre os empregos detidos. Na medida em que as combinações 

possíveis são inúmeras, mesmo numa população de pequena dimensão, optámos por 

salientar as principais incidências, a partir dos tipos de trajectórias, como podemos ver 

no quadro seguinte75. 

 

                                                             
74 Eventualmente, uma análise das franjas mais novas da nossa população daqui a vinte anos, conduzir-
nos-ia a conclusões semelhantes às que, neste momento, retiramos para os trabalhadores mais 
experientes, o que corroboraria o efeito cumulativo da trajectória (ainda que com a eventual excepção do 
grau de complexidade das actividades realizadas, intimamente associado ao respectivo domínio 
profissional). 
75 Excluímos do quadro a ausência de trajectória profissional externa. 
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Quadro 6.6 

Tipo de trajectória profissional externa 

Tipo de trajectória 
profissional externa 
 
Dimensões do 
índice 

TRAJECTÓRIA 
CONTÍNUA E 

ESTABILIZADA 
 

15 indivíduos (30%) 

TRAJECTÓRIA 
DESCONTÍNUA EM 

PROGRESSÃO 
 

3 indivíduos (6%) 

TRAJECTÓRIA 
DESCONTÍNUA E 
INDIFERENCIADA 

 
16 indivíduos (32%) 

ENQUADRAMENTO 
PROFISSIONAL 

Actividade 
profissionalmente 
enquadrada numa 
carreira estabilizada 

Actividade 
profissionalmente 
enquadrada numa 
carreira indiferenciada ou 
em progressão 

Actividade 
profissionalmente 
enquadrada numa 
carreira indiferenciada 

ENQUADRAMENTO 
NA ACTIVIDADE 
ECONÓMICA 

De continuidade com o 
emprego actual 

De descontinuidade com 
o emprego actual 

De descontinuidade com 
o emprego actual 

N=50 

 

Num exercício de confronto entre os três tipos de trajectórias, podemos afirmar 

que a trajectória contínua e estabilizada agrega os trabalhadores com uma experiência 

profissional mais longa e diversificada (em termos de número de empregos), o que 

pode ter constituído um factor potenciador da acumulação, actualização e 

sistematização do saber em uso por via do exercício de actividades de trabalho, cujo 

grau de complexidade se manteve, ou se foi, em alguns casos, elevando. A 

aprendizagem da profissão ocorre de forma informal no decorrer da realização da 

actividade de trabalho, concretizando-se num processo cumulativo de tentativa-erro. 

No pólo oposto, ou seja, o da trajectória descontínua e indiferenciada, estamos 

perante trabalhadores que se encontram num momento inicial de transição ao 

trabalho, a qual, possivelmente, assenta, já não, exclusivamente, na aprendizagem 

quotidiana informal, mas, também, na operacionalização dos saberes adquiridos no 

sistema de ensino formal.  

Estamos perante dois subconjuntos de indivíduos caracterizados, de forma 

diferenciada, pelo privilégio conferido à “aprendizagem concreta” e “aprendizagem 

abstracta” (Berger; Piore, 1980 In Dubar, 1991, p. 185). A primeira corresponde a uma 

compreensão extrínseca, sendo efectuada, como a própria designação indica, na 

realização da actividade de trabalho e acompanhada por uma organização mental 

tendo como referência externa, por exemplo, o espaço onde tem lugar ou os 

dispositivos técnicos accionados. A segunda tem subjacente uma compreensão 

intrínseca, pela qual os sujeitos aprendem os conceitos de forma abstracta e, face a 

uma determinada situação concreta de trabalho, deduzem a forma de actuar, o que 

exige uma imagem mental do produto e o conhecimento dos pressupostos de base da 

sua fabricação. Esta distinção não é alheia ao facto de, à aprendizagem abstracta 

estar subjacente a elevação dos níveis de escolaridade e o fomento de uma 
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articulação entre as esferas da educação e do trabalho, quando os trabalhadores mais 

antigos vivenciaram um modelo de aprendizagem in loco e de valorização da 

transmissão do saber na senda do modelo do trabalho de ofício.  

No que concerne à dimensão da carreira, parece-nos que prevalece, mesmo 

para os sujeitos mais novos, a importância da antiguidade na configuração das 

trajectórias, na medida em que constitui o elemento determinante de progressão no 

âmbito de cada domínio profissional. 

Numa situação intermédia temos apenas três indivíduos cujos trajectos têm 

contornos estruturais similares aos do primeiro tipo referido, mas a sua 

descontinuidade profissional, ou seja, o exercício profissional numa actividade 

diferente da que predomina no percurso integral, marca uma carreira que só vem a 

cimentar-se no interior da empresa.  

 

6.2.2.5. As manifestações dos sujeitos: o predomínio da valorização intrínseca das 

actividades de trabalho  

 

Procurámos apreender o significado atribuído pelos sujeitos à sua trajectória 

profissional externa, concretizado em manifestações verbais acerca dos empregos 

detidos, como podemos ver no quadro que se segue.  

Os sujeitos caracterizados por uma trajectória descontínua e indiferenciada 

caracterizam-se, quer pela valorização dos empregos ao nível do conteúdo e da 

aprendizagem da actividade de trabalho exercida (7 indivíduos), quer pela sua não 

valorização (7 indivíduos), sendo secundarizadas as condições materiais do seu 

exercício, o que vai ao encontro da tipificação constituída, na medida em que se trata 

de trajectórias profissionalmente enquadradas, mas numa carreira indiferenciada. Por 

seu turno, uma importante parte dos indivíduos com uma trajectória contínua e 

estabilizada (11) consideram que os empregos foram marcantes, igualmente, por 

razões associadas à dimensão intrínseca da actividade exercida.  



 575 

O quadro que se segue contempla extractos de algumas entrevistas por tipo de 

trajectória76. 

 
Quadro 6.7 

Razões justificativas dos empregos considerados mais marcantes 

RAZÕES 

TIPOS DE 
TRAJECTÓRIAS 
PROFISSIONAIS 

EXTERNAS 
PREDOMI-
NANTES 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Razões 
associadas ao 
conteúdo e à 
aprendizagem 
da actividade de 
trabalho 

• 
Tr

aj
ec

tó
ri

a 
co

nt
ín

ua
 e

 e
st

ab
ili

za
da

 
• 

Tr
aj

ec
tó

ria
 d

es
co

nt
ín

ua
 e

 in
di

fe
re

nc
ia

da
 

entrevistadora (e): De todos estes empregos que teve qual foi o que foi assim 
mais importante para si?                                                        
Entrevistado (E): Desses quatro, para mim o melhor foi ali na X. Pela 
qualidade dos trabalhos. Porque ali exigia já uma certa qualidade no serviço. 
Ali já havia uma exigência e havia uma responsabilidade maior, porque eu 
entendo que é assim e é verdade. Tem mais responsabilidade. Tudo tem a sua 
responsabilidade, não é? Mas o fustão de um carro tem uma responsabilidade 
maior. Responsabilidade no sentido de perfeição. Porque uma torneira, uma 
torneira, portanto, uma hipótese, uma torneira, mesmo que o acabamento dela 
não seja uma coisa muito eficaz, há sempre uma possibilidade de se resolver 
aquilo. Mas num fustão de um carro se aquilo não... porque um fustão de um 
carro trabalha... Por exemplo, nós podemos trabalhar aquilo ao centésimo. 
Aquilo tem medidas e tem tolerâncias para depois meter uns segmentos, e 
para entrar dentro, e numa torneira se falhar um décimo, não há problema 
nenhum. Aquilo é para passar água, não tem problema nenhum. Um carro já 
tem, portanto, é como aqui.  
(Ent. 1) 
 
E: Exacto. Estive na X e depois tive na Y. 
e: Destes dois empregos que teve qual deles é que foi mais importante para 
si? 
E: O mais importante foi o primeiro. Foi onde eu, digamos, adquiri a 
experiência que tenho hoje. A outra, praticamente, foi só de passagem, 
mas não deu o conhecimento que adquiri na X.  
e: Foi onde mais gostou? 
E: Foi onde estive 12 anos! 
(Ent. 4) 

                                                             
76 Relativamente à apresentação formal dos extractos ilustrativos do processo analítico de categorização 
das entrevistas aos trabalhadores, gostaríamos aqui de explicitar algumas opções tomadas que se 
aplicam a este capítulo e aos capítulos seguintes. Em primeiro lugar, enfatizamos a negrito os 
enunciados (ou partes deles) que, mais significativamente, ilustram a categorização realizada. Em 
segundo lugar, na medida em que os quadros contemplam, exclusivamente, partes dos discursos 
transcritos das entrevistas (não sendo passível de ser confundido com análises e comparações por nós 
realizadas), considerámos dispensável o recurso às aspas, o qual só dificultaria a leitura. Em terceiro 
lugar, por uma questão de facilidade de leitura, optámos por colocar (...) apenas nas situações em que os 
extractos das entrevistas são desfasados em termos da sua estrutura. Em quarto lugar, como os sujeitos 
se referiram à empresa a partir de uma expressão mais reduzida da sua designação, optámos por uma 
designação igualmente mais curta – Electro – da que criámos para a empresa – Electrotensão –, de forma 
a respeitar a apropriação, por parte dos trabalhadores, da designação da empresa. Finalmente, para os 
casos em que os sujeitos se referem a outras empresas, optámos pela substituição da sua denominação 
por letras: X, Y, Z. 
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RAZÕES 

TIPOS DE 
TRAJECTÓRIAS 
PROFISSIONAIS 

EXTERNAS 
PREDOMI-
NANTES 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Razões 
associadas ao 
conteúdo e à 
aprendizagem 
da actividade de 
trabalho  
 
 

 • 
Tr

aj
ec

tó
ri

a 
co

nt
ín

ua
 e

 e
st

ab
ili

za
da

 
• 

Tr
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ec
tó
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 d

es
co
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ua
 e
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da
 

e: De todos os empregos que teve quais é que foram mais importantes para si?                                                        
E: Todos eles foram bons na questão da profissão. Em todos eles aprendi, e 
é sempre bom a gente correr certas oficinas, porque se aprende muita 
coisa. (...) A Electro é uma boa empresa, não se pode dizer mal da Electro, 
mas em questões profissionais aprende-se muito mais nessas oficinas 
pequenas, do que numa empresa grande. Nas empresas grandes é tudo 
maquinado, já aparece quase tudo feito, a papelada já vem daqui, as peças já 
saem feitas de uma máquina e depois é só limpar, ou qualquer coisa. (...) 
Enquanto nessas serralharias lá fora aparecia o trabalho e a gente tinha 
que o executar, não havia ali engenheiros, não havia preparadores, não havia 
nada. Muitas ocasiões tínhamos de ir tirar as medidas à obra e fazer um 
portão, uma grade, um corrimão daqueles em caracol, aquilo não sai do papel. 
A gente tem que ir lá, tirar as medidas, executar e ir ao serrador. A gente 
aprende muito mais da profissão em pequenas oficinas do que aqui. Aqui 
não. É sempre o mesmo ritmo.  
(Ent. 14) 
 
e: Antes de falarmos do seu emprego, aqui, dos empregos que teve, antes de 
vir para a Electro, quais é que foram mais importantes para si?  
E: Eu, para mim, foi o primeiro!                                            
e: Porquê?                                                                   
E: Foi o que me deu incentivo, no que eu comecei a gostar da profissão 
em si, em especial da soldadura. Foi quando passei da "trolhice" para a 
fábrica. Que eles depois empregaram-me na fábrica lá, na fábrica Electro, e 
meteram-me na serralharia, e foi a partir daí que eu comecei a gostar.  
(Ent. 29)   

Razões 
associadas às 
condições 
materiais de 
exercício da 
actividade de 
trabalho 

 • 
Tr
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 c
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ili
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• 
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e: E de todos estes três empregos que teve antes de vir para a Electro, qual é 
que gostou mais? Qual foi o mais importante para si?                   
E: Foi uma passagem, foi uma reciclagem para dar o golpe fatal!  
e: E nenhum dos três foi importante para si? 
E: Gostei do jardim. 
e: Porquê? 
E: Porque era ao ar livre, e lidava com as plantas e eu gostava.  
(Ent. 13)   
 
e: Dos empregos todos que teve antes de vir trabalhar para a Electro, há 
algum ou vários que foram mais importantes para si?                    
E: Gostar, gostei do "coiso", gostei da empresa X. Lá está, é um trabalho 
mais, é um trabalho delicado, não é assim... é um trabalho leve. É um 
trabalho, portanto, que requer também muita responsabilidade nos fogões. 
Gostei lá de trabalhar, porque é um trabalho mais delicado, não é assim um 
trabalho tão violento, nem barulhento; e este não. E mais, este é 
barulhento e eu estou num sítio que é horrível. Estou ao lado da decapagem. 
Já em si o trabalho é... então se estiverem colegas a rebarbar, e aquilo tudo, a 
gente chega ao fim do dia com dores de cabeça que é uma coisa doida. Já tive 
muitos problemas, mais do que uma vez, e não consegui resolver aquilo. 
Problemas de audição. A maior parte dos colegas nossos têm problemas de 
audição.  
(Ent. 31)                                        
 
e: E gostava ou gosta mais disto?                                            
E: Enquanto lá andei gostei. Era uma vida ao ar livre. É diferente. Aqui 
estou mais preso. Mais preso, mas tem outras comodidades porque uma pessoa 
não se molha nem nada. Mas é uma vida mais presa.  
(Ent. 41)  
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RAZÕES 

TIPOS DE 
TRAJECTÓRIAS 
PROFISSIONAIS 

EXTERNAS 
PREDOMI-
NANTES 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Nenhumas. Os 
empregos não 
foram 
marcantes para 
o sujeito 

• T
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 e
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da

 

e: Dos empregos que teve antes de vir para a Electro, há algum que tenha sido 
mais importante para si?                                 
E: Não. A segurança era mesmo uma muleta, na altura, para arranjar o 
que queria.  
(Ent. 26) 
 
e: Com que idade começou a trabalhar?  
E: Foi talvez aos 17, antes de cumprir o serviço militar. Mas foi cerca de 6 
meses. 
e: Trabalhou 6 meses antes de ir para a tropa? 
E: Sim. 
e: O que é que fez? 
E: Foi numa empresa, a X. Era tipo operador de máquinas, mas foi um 
trabalho temporário só. 
e: Era operador de máquinas? Mas o que é que a fábrica faz? 
E: Componentes para automóveis, indústria automóvel. Tive nesse ano que 
interromper os estudos por motivos familiares, entretanto surgiu a tropa. 
(...) 
E: A aprendizagem era rápida, não era nada de especial.  
(Ent. 28) 

 

Como se pode depreender pela leitura dos extractos, os 3 sujeitos com uma 

trajectória descontínua face à situação actual, mas em progressão, valorizam os 

empregos detidos pelas condições materiais de exercício a eles associadas.  

Finalmente, os sujeitos com trajectórias descontínuas e indiferenciadas não 

conferem importância aos empregos detidos previamente à entrada na empresa, o que 

é indicativo da sua não valorização. 

 

6.2.3. As trajectórias profissionais internas 

 

6.2.3.1. Os procedimentos de tipificação 

 

A análise das trajectórias profissionais internas à empresa foi efectuada 

considerando, para a constituição dos tipos, as seguintes variáveis activas: profissão, 

categoria profissional77, remuneração directa fixa, vínculo jurídico contratual e 

modalidade de exercício do trabalho. 

                                                             
77 O CCT em vigor para o sector contempla a definição da carreira profissional dos profissionais 
qualificados. Todavia, não procedemos à análise da correspondência entre esta e as dos trabalhadores, 
pois o que está em questão nesta pesquisa é a análise dos trajectos dos sujeitos encarados de ponto de 
vista integral e multidimensional e não a confirmação do cumprimento dos requisitos legalmente definidos. 
Genericamente, podemos referir que, pela informação obtida junto do sindicato respectivo, a carreira 
profissional dos trabalhadores qualificados (em que se enquadram todos os nossos entrevistados) implica 
atravessar as seguintes etapas: praticantes de primeiro ano; praticantes de segundo ano; pré-oficiais 
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Concluímos que contemplar três situações profissionais no interior da empresa 

não acrescia poder explicativo assinalável, na medida em que as trajectórias se 

caracterizavam, maioritariamente, por uma certa homogeneidade diacrónica. Neste 

sentido, optámos por considerar duas: a situação profissional inicial, que permite 

analisar a entrada do sujeito na empresa, ou seja, o início da sua trajectória 

profissional interna e, para um conjunto de indivíduos, a transição ao mercado de 

trabalho (os não detentores de trajectória profissional externa); a situação profissional 

actual. 

O quadro seguinte ilustra a configuração que assumem as variáveis analisadas, 

em termos sincrónicos. 

 
Quadro 6.8 

Variáveis de caracterização de cada situação profissional da trajectória profissional interna 
Variáveis Valores das variáveis 

PROFISSÃO Profissão desempenhada 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Aprendiz indiferenciadoa) 
 
Indiferenciado 
 
Aprendiz titular 
 
Titular intermédio 
 
Titular final  

VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL 
Vínculo a termo 
 
Vínculo permanente  

REMUNERAÇÃO DIRECTA FIXAb) 
Equivalente ao definido para a categoria profissional 
 
Superior ao definido para a categoria profissional 

MODALIDADE DE EXERCÍCIO DO 
TRABALHO 

Exercício individualizado 
 
Exercício em equipa 

a) O CCT para o sector não prevê esta categoria e considera a categoria de aprendiz apenas no grupo de profissionais 
qualificados. Todavia, do ponto de vista sociológico optámos por a constituir, de forma a podermos contemplar as 
situações de aprendizagem de uma profissão indiferenciada. 
b) Na medida em que as modalidades de remuneração directa variável e de remuneração indirecta (fixa e variável) são 
aplicadas de forma homogénea, sendo as práticas de gestão dos RH, neste domínio, estandardizadas e não 
individualizadas (seguindo os requisitos legalmente instituídos), optámos por reter como único indicador diferenciador a 
remuneração directa fixa, pois é, de facto, efectuada uma avaliação do desempenho individual que tem reflexos neste 
domínio. 

 

Vejamos, agora, como a dimensão sincrónica se configura numa perspectiva de 

análise ao longo do tempo. 

 

                                                                                                                                                                                   
(onde permanecem dois anos); oficiais. Uma vez oficiais, recebem, por cada três anos de serviço, uma 
diuturnidade, podendo auferir um máximo de quatro diuturnidades ao longo da trajectória profissional.  
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Quadro 6.9 

Índice final classificador da trajectória profissional interna 

Dimensões do índice Valores do índice 
COMPLEXIDADE DA ACTIVIDADE DE 
TRABALHOa) 

Complexidade 
reduzida  

Complexidade 
intermédia 

Complexidade 
elevada  

DINÂMICA PROFISSIONAL 
Homogeneidade 
profissional (detenção da 
mesma profissão) 

Diversidade profissional 
(detenção de várias 
profissões) 

CARREIRA 

Carreira 
indiferenciada 
(aprendiz 
indiferenciado; 
indiferenciado) 

Carreira em 
progressão 
(aprendiz titular; 
titular intermédio) 

Carreira 
estabilizada 
(titular final) 

PRECARIEDADE  
Precarizanteb) (vínculo a 
temo e remuneração 
equivalente) 

Não precarizante  
(vínculo permanente e 
remuneração equivalente 
ou superior) 

FLEXIBILIDADE DO EXERCÍCIO DO 
TRABALHOc) 

Flexibilidade reduzida 
(exercício individualizado)  
 

Flexibilidade elevada 
(exercício em equipa; 
exercício em equipa + 
exercício individualizado) 

a) A análise do grau de complexidade das actividades de trabalho objecto de estudo encontra-se devidamente 
explicitada no ponto 7 do capítulo 5. Relembramos que esta foi objecto de uma tipificação em três níveis: maquinação, 
actividade a cargo dos metalomecânicos (complexidade elevada); montagem e soldadura e electrificação, 
desempenhadas, respectivamente, por serralheiros soldadores e electricistas electrificadores (complexidade 
intermédia); montagem e ligação, actividade a cargo de serralheiros montadores e de electricistas bobinadores e 
montadores (complexidade reduzida). Neste último grupo incluímos, agora, também várias actividades indiferenciadas 
que marcam a situação profissional inicial das trajectórias profissionais internas de alguns dos sujeitos. 
b) Independentemente do valor que assume a variável remuneração directa fixa, o que determina o carácter 
precarizante da trajectória é o facto de o vínculo jurídico contratual ser a termo, na medida em que, mesmo que o 
salário auferido seja equivalente ao valor que se encontra definido por via dos instrumentos de regulamentação 
colectiva (o qual é baixo, acompanhando a tendência genérica das remunerações acordadas para a indústria em sede 
de negociação colectiva), o facto de o trabalhador deter um vínculo efectivo à empresa é considerado um indicador de 
estabilidade e de não precariedade. Todavia, mantemos o salário como variável de análise, na medida em que o facto 
de auferir um salário superior, ainda que não seja determinante em termos de tipificação, pode constituir um elemento 
de análise diferenciador. 
c) A dimensão de flexibilidade do exercício do trabalho – reduzida ou elevada – resulta do facto de a observação que 
realizámos das actividades de trabalho não nos permitir afirmar que o exercício individualizado do trabalho se encontra 
mais próximo de uma organização do trabalho marcada por traços tayloristas, nem que está afecto a actividades 
menos qualificantes ou mais simples. Constitui, sim, um indicador de flexibilidade do ponto de vista do enquadramento 
organizacional. Refira-se, inclusive, que a actividade de mais elevado grau de complexidade – a maquinação – é 
efectuada, maioritariamente, de forma individualizada.  
 
 

Vamos então apresentar os resultados da análise desta dimensão do nosso 

trabalho, começando por focar os principais traços de caracterização genérica das 

trajectórias profissionais internas, para, de seguida, as abordarmos de forma 

tipificada78. 

 

6.2.3.2. O início de actividade na Electrotensão: uma inserção não precária e 

qualificante 

 

A data de entrada da nossa população na Electrotensão abrange um leque 

temporal alargado: de 1964 a 1999, sendo 1973 e 1991 anos assinaláveis de 

                                                             
78 Neste capítulo, e nos capítulos seguintes, damos ênfase a alguns dados numericamente mais 
significativos, colocando os valores a negrito. 
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recrutamento (9 e 7 trabalhadores, respectivamente, como se pode constatar na figura 

seguinte). O ano de 1991 é marcado por um processo de reestruturação da empresa e 

de expansão da sua actividade, o qual foi acompanhado por um conjunto de 

contratações79.  

 

 
Figura 6.1 
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A antiguidade dos entrevistados é, na sua maioria, igual ou superior a 25 anos 

(29 trabalhadores – 58%), embora tenhamos igualmente uma forte incidência de 

sujeitos cuja entrada na empresa ocorreu há, no máximo, 10 anos (20 indivíduos – 

40%), de entre os quais 7 (14%) estão na empresa há, precisamente, 10 anos.  

 

 
Quadro 6.10 

Redes de acesso à empresa 

 N % 
REDES FORMAIS         
Recrutamento em instituições de formação 

 
1 

 
2 

Anúncio de jornal 2 4 
Pela realização de um curso de formação ou estágio 8 16 
Apresentação de uma auto-proposta 14 28 
REDES INFORMAIS 
Conhecimentos de familiares ou de amigos 

 
7 

 
14 

Familiares ou amigos que exerceram ou exercem actividade na 
empresa  

18 36 

TOTAL 50 100 
 

                                                             
79 V. capítulo 2, em particular a apresentação da evolução histórica do grupo Fasetel e da Electrotensão.  
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Relativamente às redes accionadas pelos sujeitos para acederem à empresa, 

destacam-se equitativamente as formais e as informais. É de salientar, nas primeiras, 

a apresentação de uma auto-proposta de emprego – recurso particularmente utilizado 

pelos trabalhadores com uma antiguidade na empresa igual ou superior a 25 anos – e, 

nas segundas, a entrada por intermédio de familiares ou de pessoas amigas que 

trabalham ou que já trabalharam na empresa. Este último tipo de redes concretiza-se 

no recurso a uma estrutura paralela à formal, que se revela extremamente eficaz na 

integração profissional dos indivíduos. 

Ainda no que diz respeito às redes formais, não é de negligenciar o acesso à 

empresa pela realização, no seu interior, de um curso de formação ou de um estágio, 

o que nos permite identificar este canal como integrante das práticas de gestão dos 

RH e da formação da Electrotensão. Se esta última via foi utilizada pelos indivíduos 

que se encontram há menos tempo na empresa (7 detêm uma antiguidade igual ou 

inferior a 10 anos), já o acesso por via de redes informais não tem uma relação directa 

com a longevidade da trajectória. Podemos, assim, concluir que a informalidade nos 

fluxos de entrada no mercado de trabalho está presente nas várias gerações de 

operários, enquanto que a aprendizagem formal constitui uma estratégia mais recente, 

em consonância com as directivas da reforma do sistema de ensino de 1986. Entre 

elas, destaca-se o incentivo à diversificação das vertentes de ensino formal por 

intermédio da reintegração de vias profissionalizantes, numa óptica de interligação 

entre a oferta educativa e as necessidades do sistema produtivo.  

Desde a entrada na empresa, os trabalhadores vivenciaram duas (27 casos – 

54%) ou três (23 casos – 46%) situações profissionais.  

No que diz respeito às profissões exercidas, constatámos a existência de uma 

relativa diversidade ao longo da trajectória interna, em particular no seu início, a qual 

se vai diluindo à medida que se assiste a uma definição mais clara do campo 

profissional. Já no que respeita ao enquadramento de carreira, verifica-se uma 

dinâmica de inserção em percursos no âmbito das categorias profissionais 

respectivas. É de destacar, em particular, que na situação profissional à data da 

realização da entrevista, 41 sujeitos se encontram no final da carreira (tal como se 

encontra definida por via dos instrumentos de regulamentação colectiva), quando na 

situação profissional inicial temos um total de 13 trabalhadores. Por seu turno, os 12 

sujeitos que iniciam a sua trajectória profissional interna com uma actividade 

indiferenciada, integram, entretanto, uma carreira com enquadramento profissional.  
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Estamos, assim, em presença de uma população marcada por uma franca 

progressão interna do ponto de vista da carreira profissional, incluindo os que se 

encontram na empresa há, no máximo, 10 anos. 

Se já no acesso à empresa estamos perante uma população marcada pela não 

precariedade profissional, este traço acentua-se na situação presente. No momento de 

entrada na empresa, temos um conjunto de 20 sujeitos contratados a termo certo, 

número que decresce de forma muito significativa na situação presente (para 3 casos). 

Esta ausência de precariedade contratual é acompanhada por uma elevação das 

remunerações directas fixas que, do nível equivalente ao definido por via dos 

instrumentos de regulamentação colectiva (48 na situação profissional inicial), 

assumem um valor acima desse nível na situação actual (38).  

Finalmente, é de referir que o exercício do trabalho é, no início da trajectória 

profissional interna, maioritariamente, em equipa, como podemos ver no quadro.  

 

 
Quadro 6.11 

Modalidades de exercício do trabalho por situação profissional 

(% em coluna) 

Situação profissional  
 

 

Situação 
profissional inicial 

Situação 
profissional 
intermédia 

Situação 
profissional actual 

Modalidade de exercício do trabalho N % N % N % 
Exercício individualizado 20 40 14 60.9 22 44 
Exercício do trabalho em equipa 25 50 8 34.8 10 20 
Exercício individualizado e em equipa 5 10 1 4.4 18 36 
TOTAL 50 100 23 100 50 100 

 

No momento presente, predominam o exercício individualizado, bem como, em 

determinados casos, a articulação deste com o trabalho em equipa.  

 

 

6.2.3.3. Os tipos de trajectória profissional interna 

 

Procurando, agora, abordar a distribuição da nossa amostra por tipo de 

trajectória, podemos, desde já, salientar que a solução numérica (v. anexo Q) propõe a 

constituição de 2 e 3 agrupamentos. A partir dela optámos por 380, os quais 

                                                             
80 A apresentação de cada um dos tipos de trajectória profissional interna contempla um quadro síntese, 
no qual os valores das variáveis a negrito são os que a análise estatística destaca como contribuindo 
activamente para a constituição de cada tipo. 
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apresentam uma distribuição numérica praticamente equivalente. Vejamos então o 

que singulariza cada um deles. 

 

6.2.3.3.1. A trajectória interna profissionalmente focalizada e estabilizada 

 

Este tipo de trajectória profissional interna classifica os percursos de 16 

indivíduos (32%)81 que, em ambas as situações profissionais, exercem a profissão de 

metalomecânico e de serralheiro soldador até à actualidade82. A esmagadora maioria 

detém um contrato permanente quando acedem à empresa, assim como no momento 

presente (14 sujeitos, o que corresponde a 87.5%, para um total de 16).  

A análise realizada confere igualmente um estatuto diferenciador ao exercício 

individualizado do trabalho na situação profissional actual, o qual era também 

predominante, ainda que menos significativo, na situação profissional inicial (9 

sujeitos, quando, actualmente, temos 14 a exercer a sua actividade de forma 

individualizada).  

Podemos, assim, afirmar que as propriedades da situação profissional de início 

da trajectória profissional interna são determinantes na caracterização deste 

agrupamento, o que é visível, em particular, na estabilidade (patente na ligação 

contratual à empresa) e no enquadramento profissional. 

A comparação entre as duas situações profissionais é visível no seguinte 

quadro:  
 

                                                             
81 Corresponde à classe 1 da solução com 3 agrupamentos e agrega os entrevistados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 14, 29, 30, 32, 39, 45 e 46. 
82 Na situação profissional actual, para além desta pertença profissional, temos apenas 1 indivíduo que, 
de metalomecânico, passa para electricista bobinador, o que reflecte um processo de desqualificação do 
ponto de vista do grau de complexidade das acções que realiza. 
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Quadro 6.12 

Caracterização de cada situação profissional da trajectória profissional interna focalizada e 

estabilizada 
Valores das variáveis 

Variáveis  
Situação profissional inicial Situação profissional actual 

PROFISSÃO 

Metalomecânico 
 
Serralheiro soldador 

Metalomecânico 
 
Serralheiro soldador 
 
Electricista bobinador 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Aprendiz de titular de categoria 
profissional 
 
Titular intermédio de categoria 
profissional 
 
Titular final de categoria 
profissional 

Titular final de categoria 
profissional 
 
 

VÍNCULO JURÍDICO 
CONTRATUAL 

Vínculo a termo 
 
Vínculo permanente 

Vínculo a termo 
 
Vínculo permanente 

SALÁRIO 

Equivalente ao definido para a 
categoria profissional 

Equivalente ao definido para a 
categoria profissional 
 
Superior ao definido para a 
categoria profissional 

MODALIDADE DE EXERCÍCIO 
DO TRABALHO 

Exercício individualizado 
 
Exercício em equipa 

Exercício individualizado 
 
Exercício individualizado e em 
equipa 

 

 

Para além das variáveis e respectivos valores determinantes na constituição do 

agrupamento, este tipo de trajectória profissional interna tem outras características que 

importa salientar, na medida em que complementam as já referidas. Trata-se do 

predomínio de sujeitos com uma carreira profissional estabilizada e finalizada no 

âmbito das respectivas categorias, com eco na remuneração presente, a qual, apenas 

em um caso, é equivalente ao definido por via dos instrumentos de negociação 

colectiva. Em todos os restantes é superior. 

Refira-se, ainda, que este tipo de trajectória assume especificidades 

organizacionais: contempla todos os sujeitos da direcção Fabricações Mecânicas e um 

número significativo dos trabalhadores dos sectores de fabricação de chaparia das 

direcções de Média Tensão, Transformadores de Potência e Transformadores de 

Distribuição, o que se encontra relacionado com o facto de ser apenas nestes sectores 

que os serralheiros soldadores exercem a sua actividade. São, ainda, sujeitos com 

uma trajectória profissional interna igual ou superior a 25 anos e com idades que 

variam entre os 50 e os 59 anos de idade, para além do facto de a esmagadora 

maioria deter uma experiência profissional anterior à entrada na empresa (15 



 585 

indivíduos, o que corresponde a 93.8%, para um total de 16) e se dedicar ao exercício 

de actividades profissionais noutras empresas complementares à principal (10 

trabalhadores, o que representa 62.5% do total de indivíduos com este tipo de 

trajectória – 16). 

Do ponto de vista dos percursos de aprendizagem, os baixos níveis de 

escolaridade (10 indivíduos detêm o primeiro ciclo do ensino básico), a ausência de 

qualquer preparação escolar formal de cariz profissionalizante e a não realização de 

cursos de formação em entidades externas à empresa são igualmente traços 

característicos. Inversamente, a esmagadora maioria dos sujeitos (13) realizaram 

cursos de formação no interior da empresa. 

É ainda de salientar que este agrupamento concentra 8 dos indivíduos 

estratégicos, o que representa 44.4% do total de sujeitos tipificados nesta categoria, 

ou seja, considerados como os mais competentes e indispensáveis à empresa. Esta 

concentração é muito significativa e não negligenciável: estamos perante uma 

distribuição equitativa entre tipo de trabalhador estratégico e não estratégico, quando, 

nos restantes tipos de trajectória profissional interna, bem como nos quatro tipos de 

trajectória profissional externa, predominam, sempre, os trabalhadores não 

estratégicos.   

 

  

6.2.3.3.2. A trajectória interna profissionalmente diversificada e estabilizada 

 

As trajectórias profissionais internas aqui classificadas contemplam 17 

indivíduos, correspondendo a 34% do total da nossa amostra83. 

A abordagem sincrónica de cada situação profissional assume a seguinte 

configuração:  

 
   

                                                             
83 Corresponde à classe 2 da solução com 3 agrupamentos e agrega os entrevistados 9, 10, 11, 12, 24, 
25, 26, 27, 31, 33, 41, 43, 44, 47, 48, 49 e 50. 
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Quadro 6.13 

Caracterização de cada situação profissional da trajectória profissional interna diversificada e 

estabilizada 

Valores das variáveis 
Variáveis  

Situação profissional inicial Situação profissional actual 

PROFISSÃO 

Indiferenciada 
 
Metalomecânico 
 
Electricista electrificador 
 
Electricista montador 
 
Serralheiro montador 
 
Preparador de trabalho 
 
Empregado de armazém 

Electricista electrificador 
 
Serralheiro soldador 
 
Electricista bobinador 
 
Serralheiro montador 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Indiferenciado 
 
Ajudante 
 
Aprendiz de titular de categoria 
profissional 
 
Titular intermédio de categoria 
profissional 
 
Titular final de categoria 
profissional 

Titular intermédio de categoria 
profissional 
 
Titular final de categoria 
profissional 
 
 

VÍNCULO JURÍDICO 
CONTRATUAL 

Contrato a termo 
 
Contrato permanente 

Contrato permanente 
 

REMUNERAÇÃO DIRECTA 
FIXA 

Equivalente ao definido para a 
categoria profissional 
 
Superior ao definido para a 
categoria profissional 

Equivalente ao definido para a 
categoria profissional 
 
Superior ao definido para a 
categoria profissional 

MODALIDADE DE EXERCÍCIO 
DO TRABALHO 

Exercício individualizado 
 
Exercício em equipa 
 
Exercício individualizado e em 
equipa 

Exercício individualizado 
 
Exercício em equipa 
 
Exercício individualizado e em 
equipa 

 

A análise destaca, na constituição deste agrupamento, o exercício de uma 

profissão indiferenciada no momento de acesso à empresa (5 indivíduos), valor este 

que parece, numa primeira abordagem, relativamente baixo, mas que se torna 

significativo quando verificamos, por um lado, uma grande proliferação profissional e, 

por outro, que a totalidade dos sujeitos que iniciam a sua trajectória profissional interna 

como indiferenciados se encontram neste agrupamento. Encontram-se aqui tipificados 

todos os sujeitos da nossa amostra que iniciam a sua trajectória no interior da 

Electrotensão sem uma pertença profissional definida (com a correspondente 

indiferenciação ao nível da categoria profissional). Embora a análise não considere a 
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detenção de categoria profissional na situação profissional inicial como parâmetro 

diferenciador para a constituição do agrupamento, não deixa de ser importante 

salientar que ela aumenta significativamente na actualidade (de 6 para 15 sujeitos), 

desaparece, integralmente, a categoria de indiferenciado e mantêm-se a diversidade 

profissional (embora esta última seja, igualmente, mais reduzida). 

Assume um peso diferenciador acrescido o exercício actual das profissões de 

electricista electrificador e de serralheiro montador, as quais estão associadas ao 

desempenho de actividades de trabalho caracterizadas por graus diferenciados de 

complexidade. Neste sentido, podemos afirmar que, se no tipo de trajectória interna 

profissionalmente focalizada e estabilizada, ambas as situações profissionais 

assumem poder diferenciador na sua definição, no tipo de trajectória em causa 

prepondera a situação actual84, o que se concretiza na delimitação do campo 

profissional. 

Finalmente, a análise destaca, ainda, o exercício actual do trabalho em equipa, 

associado a uma elevada flexibilidade organizacional que é também visível na 

situação profissional inicial, embora de forma não tão marcante (14 e 11 indivíduos, 

respectivamente). 

Acompanhando um traço estruturante da nossa população, estamos em 

presença de um tipo de trajectória profissional caracterizada pela não precariedade. A 

maioria destes indivíduos inicia a sua trajectória na empresa com um vínculo 

contratual permanente (11), o qual caracteriza todos os sujeitos na situação 

profissional actual. O mesmo raciocínio se aplica à dimensão remuneratória, em que, 

do predomínio de um valor equivalente ao definido para a categoria, passamos para a 

preponderância de um valor superior. 

Destaque-se, ainda, que este tipo de trajectória abarca uma parcela considerável 

de trabalhadores classificados como não estratégicos (12), com actividades 

profissionais complementares à da empresa (passadas ou presentes) e que iniciam a 

sua trajectória profissional fora dela (13 indivíduos). 

Em termos escolares e formativos, são sujeitos que se repartem pela detenção 

do primeiro e segundo ciclos do ensino básico (10), tendo uma minoria o ensino 

secundário (5). A frequência de uma vertente de ensino orientada, directamente, para 

a preparação num domínio profissional está presente nos percursos de 11 indivíduos, 

8 dos quais a frequentaram na mesma área do exercício profissional actual, o que 

atesta o potencial investimento dos saberes formalizados na prática, concretizados em 
                                                             
84 Esta importância acrescida é visível nos valores-teste mais elevados que assumem os valores das 
variáveis electricista electrificador e serralheiro montador da variável profissão (v. anexo Q). 
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saber em uso. Para 14 sujeitos, a aprendizagem de cariz formal prossegue no âmbito 

das práticas formativas da empresa.  

 

6.2.3.3.3. A trajectória interna profissionalmente focalizada em progressão 
 

Finalmente, temos um tipo de trajectória profissional interna que caracteriza os 

percursos de 17 sujeitos (34% do total)85. 

Em termos de variáveis activas, é de reter a seguinte caracterização: 
 

Quadro 6.14 

Caracterização de cada situação profissional da trajectória profissional interna focalizada em 

progressão 

Valores das variáveis 
Variáveis 

Situação profissional inicial Situação profissional actual 

PROFISSÃO 
Electricista bobinador 
 
Electricista montador 

Electricista bobinador 
 
Electricista montador 

CATEGORIA PROFISSIONAL 

Aprendiz indiferenciado 
 
Aprendiz titular de categoria 
profissional 

Titular intermédio de categoria 
profissional 
 
Titular final de categoria 
profissional 

VÍNCULO JURÍDICO 
CONTRATUAL 

Contrato a termo 
 
Contrato permanente 

Contrato a termo 
 
Contrato permanente 

REMUNERAÇÃO DIRECTA 
FIXA 

Equivalente ao definido para a 
categoria profissional 

Equivalente ao definido para a 
categoria profissional 
 
Superior ao definido para a 
categoria profissional 

MODALIDADE DE EXERCÍCIO 
DO TRABALHO 

Exercício individualizado 
 
Exercício em equipa 
 
Exercício individualizado e em 
equipa 

Exercício individualizado 
 
Exercício em equipa 
 
Exercício individualizado e em 
equipa 

 

Como o quadro ilustra, estamos em presença de um tipo de trajectória próprio de 

sujeitos que exercem duas profissões, em particular, as quais se orientam para 

actividades de trabalho de complexidade reduzida. Paralelamente, são sujeitos que 

iniciam a sua carreira como indiferenciados (ou em início de titularidade), situação que 

evolui, à data da realização das entrevistas, para uma progressão da carreira. 

Paralelamente, a entrada na empresa assume contornos de precariedade para 20 

sujeitos, não havendo qualquer trabalhador a auferir uma remuneração superior ao 

                                                             
85 Corresponde à classe 3 da solução com 3 agrupamentos e agrega os entrevistados 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40 e 42. 
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definido por via da negociação colectiva86. A análise destaca, ainda, o facto de o 

exercício actual do trabalho não se efectuar de forma individualizada (11 sujeitos), 

realidade esta que já se evidenciava no momento de entrada na empresa (12 

indivíduos). 

Este tipo de trajectória caracteriza sujeitos com uma antiguidade igual ou inferior 

a 10 anos (período temporal claramente inferior aos outros dois tipos de trajectórias 

explicitados), a ausência de trajectória profissional externa (coincidindo o momento de 

entrada na Electrotensão com o da transição ao mercado de trabalho) e de exercício 

de actividades complementares. São, ainda, sujeitos com idades compreendidas entre 

os 20 e os 29 anos, uma idade média de 32 anos e com um enquadramento 

empresarial específico nos sectores de formação de fases e de bobinagem da 

direcção Transformadores de Potência. A longevidade relativamente escassa destas 

trajectórias permite-nos, assim, compreender que as trajectórias internas da 

esmagadora maioria dos indivíduos (16) são constituídas por apenas duas situações 

profissionais, as quais se diferenciam do ponto de vista da precariedade e da 

titularidade, mas que são similares em termos da profissão e do exercício do trabalho.  

A aprendizagem formal dos sujeitos ocorre, predominantemente, no sistema 

regular de ensino, sendo mais significativos os 9 e 12 anos de escolaridade (9 e 6 

indivíduos, respectivamente)87, e a presença do ensino de cariz profissionalizante em 

metade deste subconjunto (a maioria na área de exercício da actividade profissional 

presente). A ausência de iniciativa individual para a frequência de cursos de formação 

em entidades externas tem como contraponto a frequência de cursos promovidos pela 

empresa. Ainda que a procura de uma aprendizagem formal fora da empresa não seja 

predominante, é de alguma forma significativa quando comparamos com toda a 

população, na medida em que, dos 9 sujeitos da nossa amostra que frequentaram 

cursos de formação em instituições externas, 6 são caracterizados por este tipo de 

trajectória profissional interna. Esta realidade indicia que os sujeitos em causa, com 

uma trajectória em constituição e, em alguns casos, no seu início, procuram encontrar, 

externamente, vias de aquisição de qualificações de forma a garantir uma inserção 

durável e satisfatória no mercado de trabalho. 

Finalmente, é de referir que estamos perante uma maioria de trabalhadores não 

estratégicos (12). 

                                                             
86 Esta situação altera-se de forma ascendente, na situação profissional actual, para 9 indivíduos. 
87 O predomínio destes níveis de escolaridade neste agrupamento encontra-se, de algum modo, 
relacionado com a idade dos indivíduos, acompanhando, concomitantemente, a elevação do nível mínimo 
de escolaridade obrigatório. 
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6.2.3.4. A ausência de precariedade nas trajectórias profissionais internas: a aposta da 

Electrotensão em carreiras estabilizadas e profissionalmente enquadradas 

 

A análise diacrónica das trajectórias profissionais internas, permite-nos 

esquematizar os três tipos a que chegámos a partir de um exercício comparativo. 

 
Quadro 6.15 

Tipo de trajectória profissional interna  

Tipo de trajectória 
profissional interna 

 
 
 
Dimensões do índice 

TRAJECTÓRIA 
PROFISSIONALMEN-
TE FOCALIZADA E 

ESTABILIZADA 
 

16 indivíduos (32%) 

TRAJECTÓRIA 
PROFISSIONALMEN-
TE DIVERSIFICADA 
E ESTABILIZADA 

 
17 indivíduos (34%) 

TRAJECTÓRIA EM 
PROFISSIONALMEN-
TE FOCALIZADA EM 

PROGRESSÃO 
 

17 indivíduos (34%) 
COMPLEXIDADE DA 
ACTIVIDADE DE 
TRABALHO  

Complexidade elevada 
ou intermédia  

Complexidade 
intermédia ou reduzida 

Complexidade 
reduzida  

DINÂMICA PROFISSIONAL Homogeneidade 
profissional 

Diversidade 
profissional 

Homogeneidade 
profissional 

CARREIRA Carreira estabilizada Carreira estabilizada Carreira em 
progressão ou 
estabilizada 

PRECARIEDADE Não precarizante Não precarizante Não precarizante 
FLEXIBILIDADE DO 
EXERCÍCIO DO TRABALHO 

Flexibilidade reduzida Flexibilidade elevada Flexibilidade elevada 

N=50 

  

Como podemos ver pelo quadro, os três tipos de trajectórias têm em comum a 

não precariedade, particularmente nos dois primeiros tipos, o que se deve ao facto de, 

no terceiro, estarmos perante indivíduos com uma trajectória profissional mais 

recente88. Este traço, que caracteriza toda a nossa população, reflecte o poder 

determinante da política de gestão dos RH da empresa na configuração das 

trajectórias. 

Os sujeitos com uma trajectória profissionalmente diversificada e estabilizada 

diferenciam-se dos restantes pela mudança interna da actividade profissional exercida, 

sendo que, para 6 indivíduos, acresce a complexidade da actividade de trabalho 

desempenhada, que, da situação inicial para a actual, passa de reduzida para 

intermédia89.  

O tipo de trajectória focalizada em progressão classifica os sujeitos que mais 

recentemente acederam ao mercado de trabalho. Detêm um capital escolar superior, 

ainda que este não tenha uma repercussão linear em termos do exercício do trabalho: 

                                                             
88 Para este tipo de trajectória, a média da antiguidade é de 10 anos e a mediana de 6. 
89 A título ilustrativo, temos indivíduos que, do exercício de actividades indiferenciadas, passam a exercer 
actividades de electrificação e de montagem e soldadura.  
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desempenham actividades de complexidade reduzida – bobinagem e montagem e 

ligação – o que contrasta com os trabalhadores que exercem a actividade de mais 

elevado grau de complexidade – a maquinação –, os quais têm níveis de escolaridade 

mais baixos e cuja aprendizagem é, predominantemente, informal. A este propósito, 

afigura-se-nos relevante avançar com três hipóteses explicativas. A primeira é a de 

que os trabalhadores mais novos, como estão no início dos seus trajectos, poderão vir 

a ter a seu cargo actividades de trabalho menos complexas e menos qualificantes. A 

segunda hipótese assenta na probabilidade de a eficácia acrescida da aprendizagem 

por via do exercício da actividade de trabalho, possivelmente em associação com o 

conteúdo das acções, permitir o desenvolvimento articulado de saberes, não apenas 

práticos, mas também procedimentais e, mesmo, teóricos restritos. A terceira passa 

pelas opções das empresas de afectação dos RH mais recentemente contratados a 

actividades que, ainda que menos complexas, são as mais carentes em mão-de-obra. 

Neste último cenário, não há um investimento na prática dos saberes adquiridos 

formalmente. 

Todas as pistas analíticas explicitadas adquirem sentido, do nosso ponto de 

vista, podendo umas explicar uns percursos, e outras, outros. 

A título conclusivo, importa, ainda, referir que a análise efectuada demonstra que 

as trajectórias profissionais internas se diferenciam mais por via da complexidade das 

actividades de trabalho e dos domínios profissionais do que pelas suas condições 

materiais de exercício.  

 

6.2.4. A realização de actividades profissionais complementares 
 
 

Consideramos actividades profissionais complementares, aquelas que, como a 

designação indica, são um complemento à actividade profissional principal, 

constituindo, essencialmente, uma fonte onde os sujeitos encontram um complemento 

remuneratório.  

Na nossa amostra, verificamos uma distribuição quase equitativa entre os 

detentores e os não detentores de um percurso marcado pela realização de 

actividades complementares90, quer passadas, quer presentes (28 e 22 sujeitos, 

respectivamente). A grande maioria (25 indivíduos) exerceu ou exerce apenas uma 

actividade complementar, sendo, por isso, nesta que nos iremos deter.  

                                                             
90 Dos 28 casos, 3 desenvolvem funções em oficinas contratadas pela empresa, mantendo-se, deste 
modo a sua ligação com ela.  
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São, predominantemente, trabalhadores por conta de outrem (14 – 50%) ou 

isolados (10 – 35.7%) e exerceram ou exercem a respectiva actividade 

permanentemente (20 casos – 71.4%), a qual assume, consequentemente, um 

importante papel nos percursos destes indivíduos.  

Tal como já referimos, as razões subjacentes ao exercício de uma actividade 

complementar radicam, essencialmente, na necessidade de assegurar um 

complemento financeiro à remuneração auferida no emprego principal.  

Na maior parte dos casos, a actividade profissional complementar é exercida no 

sector secundário (16 indivíduos), com incidência particular nas profissões de 

electricista e de serralheiro civil. Da comparação com a profissão desempenhada na 

Electrotensão, ressalta o conjunto de indivíduos que, actualmente, exercem a 

profissão de serralheiro soldador e que desempenharam ou desempenham 

actividades complementares (6) em fileiras profissionais vizinhas, respectivamente, 

enquanto serralheiro civil (4), serralheiro mecânico (1) e soldador (1). Para estes 

profissionais, há uma mútua rentabilização dos saberes que detêm (fora e no interior 

da empresa). Destaque-se, ainda, o caso de 3 electricistas bobinadores (para um total 

de 7) que exercem actividades complementares enquanto electricistas. Tal é 

indicativo, quer do desempenho de uma actividade mais desqualificada no interior da 

empresa, comparativamente à exercida externamente, quer de uma possível procura 

de realização profissional fora da empresa. 

A um nível sectorial mais desagregado, verifica-se uma incidência na MMTE e 

na CCOP (18 casos, 64,3%). Paralelamente, não é de negligenciar o peso da 

profissão de vendedor (5 casos) e a importância do sector terciário (11 indivíduos).  

Avançando, agora, para um enfoque mais qualitativo, a partir das entrevistas, foi 

possível analisar, para um conjunto de casos (9 pessoas), o grau de importância das 

actividades exercidas externamente à empresa, cruzando-o com o tipo de trajectória 

profissional interna. Neste sentido, constituímos dois tipos de significações que os 

sujeitos atribuem: um, em que a actividade exercida de forma complementar assume 

uma centralidade equiparada à da actividade profissional principal (5); outro, em que 

essa centralidade é mais notória (4), verificando-se uma valorização da actividade em 

causa em detrimento do emprego principal. Este último tipo de significação é 

particularmente incidente nos indivíduos com uma trajectória interna profissionalmente 

focalizada em progressão. Trata-se de sujeitos que se encontram a iniciar a sua 

trajectória no interior da empresa, encontrando no seu exterior oportunidades de 
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exercício de actividades de trabalho mais complexas e congruentes com a sua 

preparação escolar e profissional e com as suas aspirações profissionais91.  

Na medida em que esta análise resulta da compreensão do discurso dos sujeitos 

na íntegra, torna-se difícil destacar estes ou aqueles extractos ilustrativos. Optámos 

por apresentar, alternativamente, extractos relativamente mais longos do entrevistado 

38, que exerce, como actividade complementar, a profissão de agente publicitário.  

 
Quadro 6.16 

Importância das actividades profissionais complementares 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
e: Alguma vez teve ou tem algum part-time fora da empresa? 
E: Trabalho para uma empresa de publicidade. 
e: O que é que faz? 
E: De tudo um pouco. Do género coordenação de festas. Aquilo é assim: é uma empresa que trabalha, 
basicamente, a nível de decoração e criar alegria em certos espaços, pronto, e promover produtos. Basicamente, 
nós trabalhamos com a X lá em baixo em Vila Franca e tudo o que é produtos da X e da Y, nós fazemos 
lançamentos, festas em discotecas, bares, tudo. Como no X, Y e essas coisas, actividades promocionais. O que eu 
faço mais é trabalho de coordenação. Coordenação é assim: tem as chamadas hospedeiras, as promotoras, são 
elas a trabalhar, normalmente são duas, três e às vezes um rapaz ou qualquer coisa assim, e eu faço o trabalho 
de bastidores, preparar tudo, decoração da casa e tudo, fiscalizá-los a eles, controlá-los para mantê-los na 
ordem, digamos assim. 
(...) 
e: Faz isso há muitos anos? 
E: Quatro anos.  
e: E gosta? 
E: Adoro! É excelente mesmo. Muito mais do que o que faço aqui. 
e: Porquê? 
E: A Electro para mim, principalmente nestes últimos anos, entrou naquela rotina. E eu próprio já também dei a 
conhecer a alguém que o serviço de bobinagem, ao fim de 10 anos a fazer a mesma coisa é, como se 
costuma dizer, enrolar fio num pau, é frustrante. É frustrante, porque é assim: há pessoas que são 
limitadas e eu não me considero uma pessoa limitada. Fui limitado, porque o meu pai não teve a possibilidade. 
E eu, na altura, também tive a minha quota-parte. Atravessei uma adolescência bastante marcante, mesmo. E o 
meu feitio não era muito jeitoso. Eu acho que é assim: acho que nós temos de fazer escolhas, temos de fazer 
definições na altura da vida em que acho que não estamos minimamente preparados. Eu, pelo menos, senti isso. 
Quando tive de fazer escolhas, não sabia o que é que queria. (...) Eu, se fosse hoje, já sabia o que é que queria. 
(...) 
O que é bom é assim: eu gosto de me relacionar com pessoas. Gosto de conversar com pessoas inteligentes 
e aqui na Electro escasseia um bocado, a nível de fabrico e muitas vezes a nível de gabinetes também. São 
pessoas fúteis. 
e: Mas acha que isso é importante? 
E: Eu acho que sim. O que eu estava a dizer é o tal trabalho que nós julgamos que sabemos tudo e não 
sabemos. E se as pessoas reconhecerem que não sabem (se calhar até sabem), mas é sempre bom 
aprender mais alguma coisa. Temos sempre algo a aprender. Por isso é que eu adoro o trabalho que faço, 
porque eu falo com imensa gente. 
e: Gosta mais do que o que faz aqui? 
E: Muito mais. Eu identifico-me com uma pessoa que trabalha em relações públicas, adorava fazer 
relações públicas. 
(Ent. 38) 

                                                             
91 3 exercem uma actividade complementar enquanto electricistas electrificadores e 1 enquanto agente 

publicitário. 
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Como podemos concluir, da leitura dos extractos da entrevista, a profissão 

exercida externamente à Electrotensão assume, para este trabalhador, uma 

importância acrescida em relação à realizada no seu interior.   

 

6.3. As trajectórias de aprendizagem formal  

 

Detemo-nos, neste ponto, na análise dos percursos de aprendizagem formal dos 

sujeitos, os quais se subdividem em dois vectores: a aprendizagem realizada no 

sistema regular de ensino e os movimentos de mobilidade escolar intergeracional; a 

aprendizagem concretizada na realização de cursos de formação no interior da 

empresa e em entidades externas. 

 

6.3.1. O ensino regular e os movimentos de mobilidade escolar intergeracional 

 

A amostra dos 50 indivíduos é caracterizada pelo predomínio do primeiro e do 

terceiro ciclos do ensino básico (18 e 17 indivíduos, respectivamente) e pela 

importância da frequência de vertentes de ensino profissionalizante, direccionadas 

para uma área profissional concreta. Dos indivíduos que as frequentaram, 18 fizeram-

no na área profissional em que exercem a sua profissão92. 

 
Quadro 6.17 

Frequência de ensino escolar de vertente profissionalizante 

 N % 
Sim, na mesma área do exercício profissional 18 36 
Sim, numa área diferente do exercício profissional 6 12 
Não 26 52 
TOTAL 50 100 

 

Estamos perante indivíduos com uma preparação prévia assente, 

essencialmente, em saberes teóricos e procedimentais93, a qual, potencialmente, é 

propiciadora de bases para o exercício profissional. Paralelamente, 4 trabalhadores 

encontravam-se, à data da realização das entrevistas, a estudar e a trabalhar, em 

                                                             
92 Referimo-nos, por exemplo, a electricistas que frequentaram a área de electricidade ou de 
metalomecânicos que frequentaram áreas de mecânica.   
93 Para um maior desenvolvimento do que entendemos por cada um destes tipos de saberes, v. capítulo 
5. Embora não nos tenhamos debruçado sobre os conteúdos em questão (pois não é parte integrante do 
nosso objecto de estudo), por via das entrevistas foi-nos possível concluir que, quer para os sujeitos cuja 
escolarização é já temporalmente longínqua, quer para aqueles para quem é relativamente recente, ela 
contempla, sempre, saberes relativos aos fundamentos da acção – teóricos alargados e restritos – e aos 
procedimentos – procedimentais. A consulta e análise de qualquer ramo de ensino com estas 
características permitem corroborar este pressuposto.  



 595 

simultâneo, frequentando igualmente vertentes de cariz profissionalizante do ensino 

regular. 

A idade média de abandono do sistema de ensino é de 15 anos, com um valor 

mediano equivalente. Verifica-se, em alguns casos, um abandono precoce, com 8 

pessoas a abandonarem a actividade escolar aos 11 anos (16%) e com 7 a fazê-lo aos 

12 anos de idade (14%). Estamos, ainda, perante uma população na qual 35 pessoas 

(70%) se caracterizam por terem um percurso escolar marcado pelo insucesso 

escolar. 

Um enfoque analítico direccionado para a mobilidade escolar intergeracional, 

permite-nos afirmar que o nível de escolaridade modal, quer do pai, quer da mãe, é o 

primeiro ciclo do ensino básico (40 e 32 pessoas, respectivamente). No caso particular 

das mães, refira-se, ainda, que 11 (22%) não sabem ler nem escrever. 

 
Quadro 6.18 

Mobilidade escolar intergeracional do sujeito 
 

Primeiro 
ciclo do 
ensino 
básico 
(ensino 

primário, 4ª 
classe ou 

equivalente) 

Segundo 
ciclo do 
ensino 

básico (6ª 
classe, ciclo 
preparatório 

ou 
equivalente) 

Terceiro ciclo 
do ensino 

básico 
(ensino 

secundário 
unificado, 9º 

ano ou 
equivalente) 

Ensino 
secundário 
(12º ano ou 
equivalente) 

TOTAL 

Nível de escolaridade do 
sujeito  

 
 
 
 
 
 
Nível de escolaridade 
dos ascendentes 

N % N % N % N % N % 

Pai            
Não sabe ler nem escrever  1 2 0 - 1 2 0 - 2 4 
Sabe ler e escrever  2 4 0 - 1 2 0 - 3 6 
Primeiro ciclo do ensino básico 
(ensino primário, 4ª classe ou 
equivalente)  

15 30 7 14 13 26 5 10 40 80 

Segundo ciclo do ensino 
básico (6ª classe, ciclo 
preparatório ou equivalente) 

0 - 0 - 0 - 2 4.0 2 4 

Terceiro ciclo do ensino básico 
(ensino secundário unificado, 
9º ano ou equivalente)  

0 - 0 - 2 4 1 2.0 3 6 

TOTAL 18 36 7 14.0 17 34 8 16 50 100 
Mãe           
Não sabe ler nem escrever 6 12 2 4.0 3 6 0 - 11 22 
Sabe ler e escrever 2 4 0 - 2 4 1 2 5 10 
Primeiro ciclo do ensino básico 
(ensino primário, 4ª classe ou 
equivalente) 

10 20 5 10 12 24 5 10 32 64 

Segundo ciclo do ensino 
básico (6ª classe, ciclo 
preparatório ou equivalente) 

0 - 0 - 0 - 1 2 1 2 

Ensino secundário (12º ano ou 
equivalente) 

0 - 0 - 0 - 1 2 1 2 

TOTAL 18 36 7 14 17 34 8 16 50 100 
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Vale a pena destacar, de igual modo, os movimentos de mobilidade escolar 

ascensional. Verificamos que, entre os sujeitos cujos pais concluíram o primeiro ciclo 

do ensino básico, temos: 

- � 13 trabalhadores com o terceiro ciclo do ensino básico; 

- �  7 com o segundo ciclo do ensino básico; 

- �  5 com um capital escolar acrescido ao nível do ensino secundário. 

No que se refere às mães, podemos ainda destacar, no mesmo âmbito, que das 

que obtiveram o primeiro ciclo do ensino básico (32), 12 dos seus filhos detêm o 

terceiro ciclo, 5 completaram o segundo ciclo e outros 5 o ensino secundário completo. 

Uma referência, ainda, para 6 mães que não sabem ler nem escrever e que têm filhos 

com o primeiro ciclo do ensino básico concluído.  

Podemos afirmar que estamos perante uma população com recursos escolares 

distintos dos detidos pelos seus pais, patente numa mobilidade ascendente, 

nomeadamente no peso significativo da detenção do terceiro ciclo do ensino básico, 

diploma inexistente, por exemplo, entre as mães, e muito escasso nos pais. Este 

panorama de mobilidade escolar ascendente é congruente com a melhoria dos níveis 

de habilitações literárias nas últimas décadas, tal como referem, designadamente, 

Machado e Costa (1998), Sebastião (1998) e Barreto (org., 1996; 2000). 

Não obstante, encontramos uma significativa concentração da nossa população 

com o nível de escolaridade equivalente ao dos seus pais – o primeiro ciclo do ensino 

básico –, manifestando uma ausência de mobilidade em 10 casos, em relação à mãe, 

e em 15 casos, relativamente ao pai. 

No tocante aos descendentes directos dos sujeitos, as mudanças são ainda mais 

notórias. No caso do primeiro filho, predomina o ensino secundário e o nível mínimo 

de escolaridade é o segundo ciclo do ensino básico, havendo 3 descendentes que 

completaram o ensino superior.  
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Quadro 6.19 

Mobilidade escolar intergeracional dos descendentes 

Primeiro ciclo 
do ensino 

básico 
(ensino 

primário, 4ª 
classe ou 

equivalente) 

Segundo ciclo 
do ensino 

básico  
(6ª classe, 

ciclo 
preparatório 

ou 
equivalente) 

Terceiro ciclo 
do ensino 

básico 
(ensino 

secundário 
unificado, 9º 

ano ou 
equivalente) 

TOTAL 

Nível de escolaridade do 
sujeito 

 
 
 

 
 
Nível de escolaridade dos 
descendentes N % N % N % N % 
1º filho          
Segundo ciclo do ensino 
básico (6ª classe, ciclo 
preparatório ou equivalente) 

3 10.7 - - 0 - 3 10.7 

Terceiro ciclo do ensino 
básico (ensino secundário 
unificado, 9º ano ou 
equivalente)  

4 14.2 1 3.6 1 3.6 6 21.4 

Ensino secundário (12º ano 
ou equivalente)  

9 25.2 4 14.2 3 10.7 16 57.1 

Ensino superior  1 3.6 1 3.6 1 3.6 3 10.7 
TOTAL 17 60.7 6 21.4 5 17.8 28 100 
2º filho         
Primeiro ciclo do ensino 
básico (ensino primário, 4ª 
classe ou equivalente)  

1 6.7 0 - 1 6.7 2 13.3 

Segundo ciclo do ensino 
básico (6ª classe, ciclo 
preparatório ou equivalente) 

0 - 0 - 1 6.7 1 6.7 

Terceiro ciclo do ensino 
básico (ensino secundário 
unificado, 9º ano ou 
equivalente)  

4 26.6 2 13.3 0 - 
 

6 40 

Ensino secundário (12º ano 
ou equivalente) 

4 26.6 0 - 1 6.7 5 33.3 

Ensino superior  0 - 1 6.7 0 - 1 6.7 
TOTAL 9 60 3 20 3 20 15 100 

 

Verifica-se, deste modo, um movimento ascensional nítido, visível também no 

segundo filho, mantendo-se a presença (ainda que escassa) do ensino superior (1) e 

um peso assinalável do ensino secundário completo e do terceiro ciclo do ensino 

básico.   

Este número de anos de escolaridade – 9 e 12 anos – contrasta com o 

predomínio dos 4 anos dos sujeitos. 

Somos, portanto, conduzidos a afirmar que estamos perante uma análise que 

expressa um processo visível de mobilidade educacional ascensional entre três 

gerações.  
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6.3.2. Os cursos de formação realizados externamente à empresa 

 

No que diz respeito à realização de cursos de formação, tal como já 

explicitámos, subdividimos a análise em termos de trajectórias de aprendizagem 

formal externas e internas. Perspectivávamos, inicialmente, realizar um tratamento 

classificatório de ambas. Todavia, na medida em que as primeiras são extremamente 

escassas na amostra, pois apenas 8 indivíduos realizaram um curso de formação 

externamente à empresa e exclusivamente 1 realizou três, concluímos que não 

estamos propriamente em presença de trajectórias (à excepção do único sujeito 

referido), mas de um contacto espúrio com a formação.  

A procura intencional de vias externas de aprendizagem formal não é, assim, 

uma realidade na nossa amostra, o que pode ser explicado pelo facto de a empresa 

desenvolver uma prática regular de actividades formativas, pelo que os trabalhadores 

aderem, muitas vezes de forma exclusiva, à oferta disponibilizada internamente. 

Iremos dar conta das principais características dos cursos de formação 

realizados por estes 9 indivíduos em entidades formadoras externas, para, de seguida, 

abordar, tipologicamente, as trajectórias de aprendizagem formal internas. 

Todos os sujeitos que frequentaram um curso em entidades formadoras externas 

fizeram-no numa área técnica, sendo de realçar a informática e o desenho como áreas 

mais incidentes (3 pessoas em cada um dos casos). A grande maioria realizou cursos 

de qualificação (7 entrevistados), o que se reflecte na sua duração, a qual é, na sua 

maioria, de média, longa e muito longa duração, ou seja, superior a 100 horas94.  

Podemos, assim, afirmar que a iniciativa individual de realização de cursos de 

formação visa a aquisição de novos saberes numa área profissional e não, apenas, a 

sua reciclagem.  

 

                                                             
94 Esta duração dos cursos contrasta com os realizados no interior da Electrotensão, os quais, como 
iremos ver, variam, predominantemente, entre as 2 ou 3 e as 100 horas.  
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6.3.3. As trajectórias de aprendizagem formal interna 

 

6.3.3.1. Os procedimentos de tipificação 

 

A análise das trajectórias de aprendizagem formal interna à empresa foi 

realizada a partir das seguintes variáveis activas para a constituição dos tipos: a área 

formativa, a natureza e a duração95 de cada curso de formação. 

Na medida em que a maioria dos sujeitos não efectuou mais do que 3 cursos, 

optámos por restringir a análise aos dados a eles relativos, considerando, para o 

conjunto dos que realizaram mais de 3 cursos, aqueles que os mesmos salientaram 

como os mais importantes na sua trajectória de aprendizagem. 

As variáveis consideradas para a análise da trajectória de aprendizagem interna 

assumem a seguinte configuração, em termos sincrónicos: 

 
Quadro 6.20 

Variáveis de caracterização de cada curso de formação 

Variáveis Valores das variáveis 

ÁREA FORMATIVA 
Técnica 
 
Comportamental 

NATUREZA 

Acção de sensibilização 
 
Aperfeiçoamento/ reciclagem 
 
Qualificação 

DURAÇÃO 

Muito curta (inferior a 20 horas) 
 
Curta (superior a 20 horas e igual ou inferior a 100) 
 
Media (superior a 100 horas e igual ou inferior a 300) 
 
Longa (superior a 300 horas e igual ou inferior a 500) 
 
Muito longa (superior a 500 horas) 

  

 

No quadro seguinte explicitamos, por sua vez, o índice final de tipificação das 

trajectórias de aprendizagem formal interna, agora numa lógica diacrónica. 

                                                             
95 A ausência assinalável de informação relativa a esta variável nem sempre nos permite retirar 
conclusões. Procuramos colmatar esta falta com o recurso à variável natureza da formação, a qual, ainda 
que não integralmente, tem alguma correspondência em termos da respectiva duração. Ou seja, a título 
exemplificativo, um curso de qualificação é de longa ou de muito longa duração, ao passo que uma acção 
de sensibilização tem uma duração muito curta. Perspectivávamos, ainda, considerar a variável 
conteúdos dos cursos de formação, aferidos em termos do tipo de saberes contemplados. Todavia, 
devido à elevada ausência de informação, optámos por lhes fazer algumas referências breves na 
caracterização geral, não os considerando na tipificação das trajectórias.    
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Quadro 6.21 

Índice final classificador da trajectória de aprendizagem formal interna 

Dimensões do índice Valores do índice 
ÁREA FORMATIVA Área técnica Área comportamental 

OBJECTIVO DA FORMAÇÃO 

Sensibilização  
(acção de sensibilização 
de muito curta ou curta 
duração) 

Renovação de 
saberes 
(aperfeiçoamento ou 
qualificação de curta ou 
média duração) 

Aquisição de saberes 
(qualificação de longa 
ou muito longa duração) 

 

À semelhança do que efectuámos para os percursos profissionais, procedemos 

a dois tipos de abordagem. Em primeiro lugar, realizámos uma análise geral das 

trajectórias de todos os sujeitos e, em segundo lugar, uma abordagem tipificada. 

 

6.3.3.2. Os cursos realizados: a incidência na aprendizagem técnica e em saberes 

práticos e procedimentais 

 

A frequência de cursos de formação promovidos pela empresa no seu interior é 

uma realidade para 37 (74%) trabalhadores.  

 
Quadro 6.22 

Número de cursos internos realizados 

 N % 
Um 14 37.8 
Dois 10 27 
Três 6 16.2 
Quatro ou mais  7 18.9 
TOTAL 37 100 

 

Como se pode observar no quadro, a intensidade das trajectórias é variável, com 

uma forte incidência da frequência de 1 ou 2 cursos.  

Um apanhado geral das trajectórias formativas dos indivíduos permite-nos 

salientar as seguintes características: são percursos de aprendizagem focalizados em 

áreas técnicas (com algum ênfase em cursos de desenho e de soldadura) e, mais 

recentemente, na área comportamental de higiene e segurança no trabalho (embora 

seja bastante menos representativa); os objectivos da formação são, essencialmente, 

de aperfeiçoamento/ reciclagem de conhecimentos, bem como de qualificação, 

estando esta última mais presente em cursos de soldadura, direccionados para a 

certificação do exercício de uma profissão específica; a duração dos cursos varia entre 

as 20 e as 100 horas. 
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Quadro 6.23 

Orientação do conteúdo dos cursos de formação por cursoa)  

 Curso um Curso dois Curso três 
Tipo de saberes N % N % N % 
Teórico alargado 6 16.2 0 - 1 7.7 
Teórico restrito 15 40.5 5 22.7 1 7.7 
Procedimental 19 51.4 14 60.9 8 61.5 
Prático 21 56.8 13 56.5 7 53.9 
Relacional  5 13.5 5 21.7 6 46.1 
Sem informação 12 32.4 7 30.4 3 23 

       N=37    N=23          N=13 
a) Na medida em que um mesmo curso pode contemplar conteúdos orientados para tipos  
de saberes diversos, o total não é equivalente a 100%. 

 

Como podemos concluir da análise do quadro, em termos de saberes, a grande 

incidência vai para os saberes práticos e procedimentais, o que é concordante com a 

sua vertente técnica. 

 

6.3.3.3. Os tipos de trajectória de aprendizagem formal interna 

  

Retenhamos, agora, a nossa atenção na abordagem tipificada das trajectórias 

de aprendizagem formal interna.  

A solução numérica a que chegamos (v. anexo Q), propõe a constituição de sete 

agrupamentos. A partir dela, procedemos a 2 agregações, pelo que a tipificação final 

destas trajectórias contempla 5 tipos96. 

 

6.3.3.3.1. A trajectória de aprendizagem formal interna diversificada de renovação 

 

Trajectória que contempla 17 indivíduos (34% do total), cujo agrupamento é 

marcado pelo primeiro curso de formação, o qual é, inclusive, o único realizado pela 

maioria dos sujeitos (11). Os restantes indivíduos efectuaram, no máximo, 2 cursos97. 

Os traços distintivos do primeiro curso encontram-se destacados no quadro seguinte.  

 

                                                             
96 Cada um dos tipos de trajectória de aprendizagem formal interna encontra-se esquematicamente 
apresentado em quadros síntese, nos quais os valores das variáveis a negrito são os que a análise 
estatística destaca como contribuindo activamente para a constituição de cada tipo.  
97 Contempla as classes 1 e 4 da solução com 7 agrupamentos e os entrevistados 1, 2, 6, 11, 13, 14, 21, 
28, 29, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44 e 47. 
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Quadro 6.24 

Caracterização de cada curso de formação constitutivos da  

trajectória de aprendizagem interna diversificada de renovação 

Valores das variáveis 
Variáveis  

Curso um Curso dois 

ÁREA FORMATIVA 
Técnica 
 
Comportamental 

Técnica 
 
Comportamental 

NATUREZA 

Acção de sensibilização 
 
Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 

Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 

DURAÇÃO 

Muito curta 
 
Curta 
 
Média 
 
Sem informação 

Curta 
 
(Sem informação) 

 

Estamos em presença de uma trajectória formativa pouco intensa, caracterizada 

por um contacto espúrio com a formação ao nível da sensibilização, do 

aperfeiçoamento e da renovação de alguns saberes.  

Alguns traços de caracterização complementar são a detenção de uma 

escolaridade de 4 e 9 anos (7 e 5 indivíduos, respectivamente), sem vertente 

profissionalizante, e a ausência de um investimento em formação fora da empresa. 

Refira-se, ainda, que preponderam sujeitos que exercem uma actividade de 

trabalho de complexidade reduzida (10). 

 

6.3.3.3.2. A trajectória de aprendizagem formal interna focalizada de aquisição 

 

Tipo de trajectória de aprendizagem formal que contempla, apenas, 3 sujeitos 

(6% do total)98 com um perfil singular na nossa amostra. Como o quadro seguinte 

ilustra, trata-se de indivíduos que realizaram, apenas, um curso de formação, o qual é 

dotado de propriedades radicalmente diferentes dos descritos no tipo de trajectória 

anterior. Trata-se de um curso que foi realizado imediatamente antes do início da 

actividade de trabalho na Electrotensão, cujo objectivo foi a obtenção de uma 

qualificação, o que reflecte decisões tomadas ao nível da gestão dos RH, que se 

concretizam (nestes casos, em particular) na qualificação de alguns dos seus 

trabalhadores previamente à integração na empresa. 

 

                                                             
98 Corresponde à classe 2 da solução com 7 agrupamentos e agrega os entrevistados 22, 23 e 26. 
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Quadro 6.25 

Caracterização do curso de formação constitutivo da  

trajectória de aprendizagem interna focalizada de aquisição 

Valores das variáveis 
Variáveis  

Curso um 

ÁREA FORMATIVA Técnica 
NATUREZA Qualificação 
DURAÇÃO Muito longa 

 

Adicionalmente, é de referir que o conteúdo do curso contempla um amplo leque 

de saberes: teóricos – alargado e restrito – técnico e prático, consubstanciando-se 

numa aprendizagem aprofundada em determinados domínios de conhecimento. Do 

ponto de vista do enquadramento organizacional, estes trabalhadores exercem a sua 

actividade na direcção Transformadores de Potência, têm uma idade média de 29.7 

anos (claramente inferior à média da nossa população, que é de 42), e um nível de 

escolaridade igual ou superior ao nono ano, detendo, 2 deles, o ensino secundário. 

  

6.3.3.3.3. A trajectória de aprendizagem formal interna focalizada de aquisição e de 

sensibilização 

 

Contempla 7 sujeitos, o que corresponde a 14% do total99. 

 
Quadro 6.26 

Caracterização de cada curso de formação constitutivos da  

trajectória de aprendizagem formal interna focalizada de aquisição e de sensibilização 

Valores das 
variáveis 

Variáveis  

Curso um Curso dois Curso três 

ÁREA FORMATIVA 
Técnica Técnica Comportamental 

 
Técnica 

NATUREZA 

Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 
 
Qualificação 

Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 
 
Qualificação 

Acção de sensibilização 
 
Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 

DURAÇÃO 

Curta 
 
Sem informação 

Curta 
 
Sem informação 

Muito curta 
 
Curta 
 
Sem informação 

 

 

                                                             
99 Corresponde à classe 5 da solução com 7 agrupamentos e agrega os entrevistados 3, 30, 31, 32, 39, 
45 e 46. 
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Como podemos ver, este tipo de trajectória distingue-se dos anteriores por um 

maior número de cursos realizados: 3, pelo menos. O início da trajectória é marcado 

pela incidência de acções de qualificação, orientadas para a aquisição de novos 

saberes numa vertente técnica, com um predomínio particular de cursos de soldadura, 

o que se associação ao facto de 5 dos trabalhadores aqui agregados serem 

serralheiros soldadores, que exercem a sua actividade nos sectores de fabricação de 

chaparia das direcções Média Tensão e Transformadores de Distribuição. A trajectória 

de aprendizagem formal culmina, mais recentemente, na realização de acções de 

sensibilização nas áreas da qualidade, já numa etapa avançada das trajectórias 

profissionais. Trata-se de indivíduos com, no máximo, 6 anos de escolaridade, sem 

vertente profissionalizante. 

Atendendo à especificidade do exercício da profissão de serralheiro soldador, 

sujeito a uma certificação externa periódica, podemos afirmar que, para estes 

indivíduos, a formação assume uma importância significativa, pois, fornece-lhes um 

conjunto de saberes fundamentais à sustentação teórica e procedimental das suas 

acções.  

A trajectória destes indivíduos é marcada, ainda, pela não realização de 

formação externamente, pelo que a sua aprendizagem formal se circunscreve às 

oportunidades proporcionadas pela Electrotensão. Acresce a esta caracterização o 

facto de serem sujeitos com uma idade média de 53 anos, significativamente superior 

à da amostra. 

 

 

6.3.3.3.4. A trajectória de aprendizagem formal interna diversificada de renovação e de 

sensibilização 

 

Neste agrupamento temos um conjunto de 10 indivíduos (20%)100, igualmente 

com uma trajectória de aprendizagem formal interna intensa, mas com contornos 

diferentes da anterior.  

 

                                                             
100 Contempla as classes 6 e 7 da solução com 7 agrupamentos e os entrevistados 8, 9, 10, 12, 15, 41, 
43, 48, 49 e 50. 
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Quadro 6.27 

Caracterização de cada curso de formação constitutivo da  

trajectória de aprendizagem formal interna diversificada de renovação e de sensibilização 

Valores das 
variáveis 

Variáveis  

Curso um Curso dois Curso três 

ÁREA FORMATIVA 

Técnica Técnica 
 
Comportamental 

Técnica 
 
Comportamental 
 

NATUREZA 

Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 

Acção de sensibilização 
 
Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 

Aperfeiçoamento/ 
reciclagem 
 

DURAÇÃO 

Curta 
 
Sem informação 

Muito curta 
 
Curta 
 
Sem informação 

Curta 
 

 

A análise multivariada considera, para a constituição deste agrupamento, 

variáveis dos 3 cursos de formação, destacando o facto de qualquer um deles se 

orientar para o aperfeiçoamento/ reciclagem de saberes e de o segundo curso se 

caracterizar também por acções de sensibilização. Por seu turno, salienta a orientação 

técnica do segundo curso, quando o terceiro se canaliza, privilegiadamente, para 

conteúdos de vertente comportamental.  

Estamos perante uma trajectória marcada por uma intensidade e diversidade 

significativas de momentos de aprendizagem. Esta é, para alguns, um complemento à 

realizada no sistema de ensino formal pela frequência de uma via profissionalizante (7 

indivíduos), e a sua intensidade pode estar na base da total ausência de aposta em 

formação em entidades externas. 

A título de caracterização adicional, é de reter que estamos perante um conjunto 

de trabalhadores, na sua maioria, detentores do segundo ciclo do ensino básico (7) e 

com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos (5), sendo a média de idades de 

44 anos. Este tipo de trajectória abarca um conjunto não negligenciável de sujeitos 

que efectuam actividades de trabalho de complexidade reduzida (8, dos quais 4 são 

serralheiros montadores). 
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6.3.3.3.5. A ausência de trajectória de aprendizagem formal interna  

 

Finalmente, temos o agrupamento dos 13 indivíduos (26% do total) sem 

trajectória de aprendizagem formal interna101, ausência que é, de algum modo, 

compensada pelo facto de deterem, comparativamente aos restantes, níveis de 

escolaridade mais elevados, a saber, o terceiro ciclo do ensino básico ou o ensino 

secundário (9 e 3 sujeitos, respectivamente), os quais se concretizaram, para 10 

indivíduos, na frequência de uma via profissionalizante, predominantemente na área 

onde exercem a sua actividade. Temos, assim, um contrabalanço entre os sujeitos 

cuja aprendizagem se efectua no interior da empresa e aqueles que não a vivenciam, 

mas que detêm um capital de saberes obtido por intermédio de vias formais de ensino. 

São sujeitos que apresentam uma idade média de 33 anos e desenvolvem actividades 

de trabalho de complexidade reduzida (8), mas também intermédia (2) e elevada (3).  

 

6.3.3.4. O predomínio de uma lógica de renovação dos saberes nas trajectórias de 

aprendizagem formal interna  

 

Sistematizámos a abordagem realizada numa apreciação diacrónica dos 

principais movimentos que pautam cada um dos tipos de trajectórias, visível no quadro 

seguinte102.  
 

Quadro 6.28 

Tipo de trajectória de aprendizagem formal interna 

Tipo de trajectória 
de aprendizagem 

formal interna 
 
 
 
 
Dimensões 

TRAJECTÓRIA 
DIVERSIFICADA 
DE RENOVAÇÃO 
 
 

 
17 indivíduos 

(34%) 

TRAJECTÓRIA 
FOCALIZADA DE 

AQUISIÇÃO 
 
 

 
3 indivíduos 

(6%) 

TRAJECTÓRIA 
FOCALIZADA DE 
AQUISIÇÃO E DE 
SENSIBILIZAÇÃO 
 

 
7 indivíduos 

(14%) 

TRAJECTÓRIA 
DIVERSIFICADA 
DE RENOVAÇÃO 

E DE 
SENSIBILIZAÇÃO 
 

10 indivíduos 
(20%) 

Área formativa Área técnica ou 
comportamental 

Área técnica Área técnica Área técnica ou 
comportamental 

Objectivo da 
formação  

Renovação de 
saberes  

Aquisição de 
saberes  

Aquisição de 
saberes e 
sensibilização  

Renovação de 
saberes e 
sensibilização 

N=50 

 

 

                                                             
101 Corresponde à classe 3 da solução com 7 agrupamentos e contempla os entrevistados 4, 5, 7, 16, 17, 
18, 19, 20, 24, 25, 27, 37 e 38. 
102 Excluímos do quadro a ausência de trajectória de aprendizagem formal interna. 
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As trajectórias diversificadas de renovação e de renovação e sensibilização 

apresentam pontos em comum, na medida em que, em ambos os casos, não estão 

em causa cursos de formação de qualificação, mas de renovação de saberes e de 

sensibilização para determinadas áreas comportamentais. Há, ainda, neste último 

agrupamento, um conjunto de sujeitos que optaram por uma vertente 

profissionalizante do ensino regular, o que, eventualmente, nos permite compreender 

a não aposta numa formação de qualificação numa fase posterior do seu trajecto. Para 

os sujeitos com uma trajectória diversificada de renovação, esta potencial alternativa 

externa à empresa é, mesmo, inexistente, ao que acrescem os seus baixos níveis de 

escolaridade e uma menor intensidade de momentos de formação. Em ambos os 

casos, temos um peso assinalável de sujeitos que desempenham actividades de 

trabalho de complexidade reduzida (serralheiro montador, electricista bobinador e 

montador), o que nos permite aventar a hipótese da existência de uma relação entre a 

não necessidade acrescida de novos saberes e o desempenho de uma actividade que 

os não exige. 

Os sujeitos com uma trajectória focalizada de aquisição e os que não realizaram 

qualquer tipo de curso de formação na empresa, comungam do facto de serem os 

trabalhadores mais jovens e mais escolarizados. Se a não realização de qualquer 

curso de formação poderia indiciar a ausência de preparação profissional de cariz 

formal, esta ausência é, para 10 sujeitos, colmatada com a frequência do ensino 

regular em fileiras profissionalizantes, que corresponde, se atendermos a todos os 

tipos de trajectórias, à concentração mais significativa na amostra: estes têm, numa 

fase mais precoce da escolarização, a preparação que os primeiros tiveram após 

terem saído do sistema de ensino e antes de transitarem ao mercado de trabalho,  

Em termos de especificidade empresarial, importa referir que os 3 sujeitos com 

uma trajectória focalizada de aquisição exercem a sua actividade na direcção de 

Transformadores de Potência, sendo esta, igualmente, a que mais concentra sujeitos 

sem qualquer vivência formativa interna (8, num total de 16). Esta situação contrasta 

com a das direcções Aparelhagem de Média Tensão e Alta Tensão e Subestações 

Móveis, nas quais todos os trabalhadores tiveram experiências de aprendizagem 

formal. Parece-nos, pois, que, subjacente à política de formação da empresa, estão 

lógicas organizacionais que ultrapassam o estrito domínio da determinação de 

necessidades e de prioridades, o que nos permite afirmar que as direcções, apesar de 

estarem submetidas a uma estratégia e política empresariais comuns, são dotadas, 
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em determinados domínios, de uma relativa autonomia, o que nos permitiria abordá-

las como se de empresas autónomas se tratassem.  

O tipo de trajectória focalizada de aquisição e sensibilização encontra-se 

particularmente associada ao desempenho da profissão de serralheiro soldador, em 

que a formação desempenha um papel importante de qualificação profissional e tende 

a assumir uma importância decrescente ao longo do tempo. 

 

 

6.3.3.5. As perspectivas dos sujeitos face à formação 

 

Explicitados que foram os tipos de trajectórias de aprendizagem formal interna 

que caracterizam a nossa amostra, procedemos, seguidamente, a uma análise das 

perspectivas dos sujeitos face à formação, do ponto de vista: da aplicabilidade da 

aprendizagem, das atitudes face a ela e dos projectos futuros neste domínio.  

A concretização deste objectivo de análise foi efectuada com base no tratamento 

de um conjunto de questões da entrevista aos trabalhadores103. Procederemos à sua 

abordagem, cruzando com os tipos de trajectória de aprendizagem formal interna. 

Atentemos, em primeiro lugar, na utilidade que os sujeitos atribuem a este tipo 

de aprendizagem. É mais significativo o conjunto de indivíduos que afirma aplicar os 

conhecimentos adquiridos (23), havendo 15 sujeitos que manifestam uma perspectiva 

crítica no sentido contrário, ou seja, a formação não teve, segundo eles, uma 

aplicabilidade efectiva no desempenho da actividade de trabalho.  

No que diz respeito à primeira postura, é de frisar a tónica colocada no facto de a 

aprendizagem de cariz formal contribuir para uma maior precisão dos saberes já 

detidos (como é o caso da aprendizagem de medidas ou de terminologia mais 

técnica), de facultar um conhecimento acerca dos fundamentos subjacentes à 

actividade de trabalho e ainda, mais genericamente, de proporcionar a actualização de 

conhecimentos.  

No sentido inverso, o argumento da não aplicabilidade da formação alicerça-se, 

desde logo, na afirmação de uma descoincidência entre os conteúdos da formação e o 

exercício presente concreto da actividade de trabalho. É, desde já, de referir que esta 

postura é comum aos 3 sujeitos com uma trajectória de aprendizagem focalizada de 

aquisição, o que ilustra o facto de os sujeitos considerarem que o investimento 

formativo de longo prazo (efectuado pelos próprios, mas, também, pela empresa), não 
                                                             
103 Trata-se das questões relativas à trajectória formativa (v. guião de entrevista, anexo E), bem como de 
alguns extractos mais dispersos ao longo das entrevistas acerca desta temática.       
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é rentabilizado. A afirmação desta descoincidência é tanto mais relevante se tivermos 

presente que o curso foi realizado por proposta da empresa, previamente ao início da 

trajectória profissional interna. De qualquer das formas, os indivíduos em questão 

tiveram acesso a um conjunto de saberes, predominantemente, de vertente teórica e 

procedimental, os quais, potencialmente, servem de suporte de compreensão aos 

fundamentos subjacentes ao exercício da actividade de trabalho. A sua postura revela, 

quer um sentimento de frustração (tanto mais que a realização do curso lhes conferiu 

expectativas de desempenho de uma actividade mais complexa e compatível com a 

sua formação), quer uma estratégia empresarial de gestão da formação desarticulada 

com a gestão do emprego. Um outro conjunto de sujeitos salienta a inutilidade da 

formação, na medida em que os seus conteúdos versam temáticas já dominadas por 

via da aprendizagem informal no exercício quotidiano da actividade de trabalho.  

Os extractos a seguir apresentados ilustram o que acabamos de expor. 
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Quadro 6.29 

Aplicabilidade dos saberes adquiridos por via da aprendizagem formal 

APLICABILI-
DADE 

TIPO DE 
TRAJECTÓRIAS 

DE 
APRENDIZAGEM 

FORMAL 
INTERNA 

PREDOMINAN-
TES  

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Aplicabilidade 
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e: Tirou um curso de torneiro? 
E: Sim, sim. Foi uma coisa boa. Foi uma coisa boa isso, porque, prontos, uma 
pessoa tem mais conhecimento. (...) Foi óptimo. Isso foi óptimo, porque a 
pessoa teve mais conhecimento de coisas que desconhecia. Liga de 
materiais e essas coisas todas, que uma pessoa aqui não tem esse 
conhecimento, não é? Foi bom. Isso foi bom. Foi óptimo. (...) Prontos, a malta 
teve mais conhecimento de matérias, de material que uma pessoa aqui 
desconhece isso, portanto, é torneiro, o que quer é trabalhar. Ali não. Ali 
tem um conhecimento que há materiais mais duros, há outros mais moles, 
está a ver, as bases. Prontos, e a partir daí foi bom. Foi bom em tudo! (...) E 
depois prontos, davam-nos a teoria e a pessoa tomava apontamentos, 
apontava e tal... mas foi óptimo. Foi óptimo. Isso foi óptimo.  
(Ent. 6) 
 
e: E qual é a opinião que tem acerca desses cursos que fez?   
E: O de pontes acho que foi bastante importante. Aprendi a calcular 
matematicamente como é que se escolhe uma alça correcta. Eu às vezes 
pegava num peso, eu sabia que pegava, mas, sei lá às vezes até podia-se 
pegar por pegar. Agora já sei, já tenho outra sensibilidade.  
(Ent. 21)   
 
e: Que opinião é que tem em relação à formação?  
E: Fica sempre alguma coisa no ouvido. Fica-se sempre a olhar melhor para 
o plano. Fica-se sempre com aquela ideia de a pessoa chegar aqui e ler melhor 
os planos. Para interpretar o desenho de uma peça, a pessoa olha para a 
peça e já interpreta melhor. E não sabe desenhar. Eu não sei desenhar. Mas 
interpretar melhor o plano.  
(Ent. 41)  

Não 
aplicabilidade 

• 
Tr

aj
ec

tó
ria
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liz
ad
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de

 a
qu

is
iç

ão
  

 

e: E em termos de formação, alguma vez fez algum curso?               
E: Fiz um.                                                                    
e: Foi na empresa?                                                           
E: Foi aqui. Foi de bobinagem. Mas aquilo nem formação foi, mas prontos. 
Aquilo foi enganar o ceguinho. Foi para ir buscar o dinheiro ao Estado.  
(Ent. 15) 
 
e: Pensa que a formação foi importante ou não?                             
E: Foi, claro.                                                                
e: Porquê?                                                                   
E: Porque ajuda-me a ter conhecimentos que não tive e aperfeiçoei alguns 
conhecimentos, mas em questões deste trabalho não, pelo menos tenho 
noção do que o transformador faz, enquanto que muitos isolam como eu e 
não sabem porque é que isolam. O trabalho está feito, mas o porquê das 
coisas muitas vezes ninguém sabe. Eu pelo menos tenho esse curso que me 
permite saber porquê, mas não me adianta de nada.  
(Ent. 23)                                                              

  

Os extractos demonstram, ainda, que os sujeitos com percursos de 

aprendizagem formal marcados pela renovação de saberes são os que afirmam que 

mais os aplicam, possivelmente devido ao facto de a aprendizagem acompanhar de 
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perto a prática quotidiana laboral, o que permite articular, de forma imediata, o seu 

desempenho com os saberes que lhe são transmitidos. 

As atitudes dos sujeitos face à formação foram por nós categorizadas em dois 

grandes tipos: uma atitude intrínseca, que ilustra uma percepção da formação como 

uma via de aprendizagem de saberes ou como um meio para garantir a qualidade do 

exercício da actividade de trabalho; uma atitude instrumental, em que a formação é 

realizada, designadamente, por imperativos dos processos de certificação da 

qualidade, por imposição da empresa, ou por constituir um meio para a prossecução 

de um objectivo, tal como a concretização de mudanças na trajectória profissional ou a 

ocupação do tempo de uma forma alternativa ao trabalho.  

O primeiro tipo de atitude é claramente predominante face à segunda (27 e 12 

sujeitos, respectivamente), o que é sugestivo de uma atribuição de significado à 

aprendizagem formalizada em função do que ela pode proporcionar aos sujeitos do 

ponto de vista do seu conteúdo e não, exclusivamente, como um meio de prosseguir 

outros objectivos.  

O quadro que segue ilustra a polarização das atitudes que acabamos de expor.   

 
Quadro 6.30 

Atitudes face à formação 

ATITUDES 

TIPO DE 
TRAJECTÓRIAS 

DE 
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TES  

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
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e: Porquê que é que fez o curso?   
E: Olhe, também interessou-me, sabe! Porque, eu sabia soldar. Estive aqui, 
sei lá, vinte e tal anos sem chumbar e por uma questão de não perder 
também as características, fui tirar o curso. 
(Ent. 3)    
 
e: Porque é que decidiu fazer a formação? 
E: Para aprender mais um bocadinho. Para aprender novos conhecimentos. 
A gente tem que aprender e eu gosto de aprender. E gosto de coisas novas. 
Eu quando fui para os tróleis, foi uma coisa que me fascinou. Era uma coisa 
nova, a nível da empresa. 
(Ent. 10)  
 
e: Como é que decidiu ir para a formação?                   
E: Em querer saber mais. Fui convidado pela empresa. Abriram inscrições e 
eu inscrevi-me. 
(...) 
e: Porque é que foi fazer os cursos de formação?                           
E: Foi para ver se aprendia mais e ver se ainda estava actualizado. 
(Ent. 11) 
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ATITUDES 

TIPO DE 
TRAJECTÓRIAS 

DE 
APRENDIZAGEM 

FORMAL 
INTERNA 

PREDOMINAN-
TES  

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Atitude 
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E: O curso foi um curso de 9 meses. Era interessante, porque dava 
perspectivas de inserção no mercado de trabalho, que era aquilo que eu 
procurava na altura. Foi na altura do fundo social europeu, e então tinha uma 
bolsa e era aliciante.  
(Ent. 22) 
 
e: E porque é que fez o curso?                                              
E: Fiz porque, na altura, eles, para darem a classificação às pessoas, os 
bobinadores tinham que ter as tais características de qualidade. 
(Ent. 36) 

  

 

À semelhança do que constatamos para a aplicabilidade da formação, também 

nas atitudes face à formação se denota, claramente, um predomínio da atitude de tipo 

intrínseco nos sujeitos com trajectórias de aprendizagem formal interna diversificada 

de renovação de saberes e de sensibilização. A atitude instrumental está mais 

disseminada pelos vários agrupamentos constituídos, sendo, todavia, de salientar que 

dois dos três sujeitos caracterizados pelo tipo de trajectória de aprendizagem 

focalizada de aquisição assumem uma perspectiva instrumental, como se pode 

constatar, por exemplo, no extracto do entrevistado 22 acima apresentado. 

Finalizamos a abordagem das trajectórias de aprendizagem formal com a análise 

dos projectos dos sujeitos neste domínio, procurando precisar que tipo de 

significações virtuais estes manifestam em termos de iniciação (para os sujeitos que 

nunca realizaram qualquer curso de formação) ou de continuidade do percurso de 

aprendizagem. 

Podemos afirmar, globalmente, que, apesar de os sujeitos se enquadrarem 

numa empresa com fortes tradições de formação, não apresentam perspectivas 

assinaláveis de prosseguir a sua trajectória de aprendizagem formal. Os que 

manifestam intenções de continuidade, fazem-no no âmbito das propostas da 

empresa, por referência a sugestões que apresentaram quando preencheram o 

questionário anual de levantamento de necessidades de formação. Neste sentido, as 

perspectivas de concretização não se associam a uma acção intencional dos sujeitos, 

mas sim a uma adesão às práticas formativas da Electrotensão. Assim, os indivíduos 

fazem depender da empresa a probabilidade futura de prosseguirem um trajecto de 

aprendizagem formal. A socialização antecipatória é externalizada e vivida como se 

fosse independente das acções individuais. Caso a empresa decida não proporcionar 
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a realização de cursos de formação, os sujeitos não os realizam, ainda que 

manifestem predisposição para a aprendizagem. Por outro lado, também não 

manifestam quaisquer perspectivas de prosseguir o percurso formativo fora da 

empresa. As estratégias e práticas empresariais no domínio da formação acabam por 

ter um papel estruturante dos trajectos de aprendizagem formal dos sujeitos, quer em 

termos reais, quer virtuais. 

Atendendo a este retrato genérico, construímos dois tipos de projectos futuros de 

aprendizagem formal: abstractos, quando os sujeitos manifestam intenções de 

prosseguir o percurso, mas não concretizam a forma como o vão fazer; concretos, 

quando afirmam que pretendem prosseguir e especificam como (ainda que sempre no 

âmbito das propostas da empresa). Consideramos, ainda, a ausência de projectos de 

aprendizagem formal. 

Predominam indivíduos com projectos de aprendizagem (30), ainda que a 

maioria deles sejam abstractos (19), o que ilustra que este domínio dos percursos se 

equaciona a um nível de trajectos virtuais que os sujeitos fazem depender da entidade 

empresa e não tanto da sua acção. 

O quadro seguinte ilustra os três posicionamentos diferenciados. 
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Quadro 6.31 

Projectos futuros de realização de cursos de formação 

PROJECTOS EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Projectos 
abstractos 

e: Pensa vir a fazer?                                                        
E: Eu não gosto de estar parado, se aparecer oportunidade de fazer novos cursos, de 
aprender novos sistemas, aumentar o curriculum não tenho problema nenhum, faço sem 
hesitar.                                           
e: Tem algum em concreto?                                             
E: Em concreto não.  
(Ent. 26)                                               
 
e: Mas pensa vir fazer algum curso de formação?                              
E: Espero bem que sim.  
e: Algum específico?                                                         
E: De tudo.  
(Ent. 38) 
 
e: E pensa continuar a fazer cursos de formação?                             
E: Sempre que os haja e sempre que seja convidado para tal.                   
e: Em alguma área específica ou não?                                         
E: Qualquer coisa. Se me disserem que é preciso ir lá para baixo fazer um curso, eu vou, não 
tenho problema. Mesmo que seja para produtos que eu não estou habituado a trabalhar.  
(Ent. 50) 

Projectos 
concretos 

e: Pensa em continuar a fazer cursos?                                       
E: Gostava de tirar um curso de computadores, porque sei muito pouco de computadores.                                                                 
e: Parecido com o fez?                                                      
E: Não, mais profundo.                                                        
e: Mas isso não tem a ver com a sua profissão?                               
E: Não, mas no futuro pode passar por aí.  
(Ent. 24) 
 
e: Pensa fazer mais cursos de formação?                                      
E: Se me derem oportunidade, faço. Tudo o que seja para aprender, faço.                                          
e: Algum em especial?                                                        
E: Eu já escolhi um de qualidade.                                             
e: Gostava de tirar o curso de qualidade?      
E: Qualidade, pois, eles pedem qualidade e eu, às vezes, gostava de saber se trabalho ou 
não com qualidade, gostava de qualidade, tinha lá, gostava mais da qualidade.                                                    
e: Portanto, se houver mais algum curso de formação o senhor vai fazer?                                                                        
E: Eu gosto e vou, para aprender coisas novas. É sempre bom.  
(Ent. 30) 
 
e: Pensa fazer outros?                                                      
E: Estou à espera daquele de electricidade, não sei se eles me vão chamar.  
(Ent. 34)  

Projectos 
ausentes 

e: Pensa fazer mais cursos?                                                 
E: Não, para já não.                                                         
e: Porquê?                                                                   
E: Porque para o meu trabalho para já não preciso de mais nada, só se eles me pedirem, 
se eles me mudarem de trabalho e me obriguem a ir fazer alguma coisa dessas.  
(Ent. 14)                                                         
 
e: Gostava de ter feito cursos de formação?                                                     
E: Gostava de ter feito quando era mais novo. Agora não.  
(Ent. 27) 
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Uma abordagem mais enriquecedora (e que acrescenta poder explicativo à 

nossa análise) é visível no cruzamento quantificado do tipo de projectos com o tipo de 

trajectórias de aprendizagem formal internas. 
 

Quadro 6.32 

Projectos formativos por tipo de trajectória de aprendizagem formal internaa) 

Tipo de projectos futuros de realização de cursos de 
formação 

 
 

Abstractos Concretos Ausentes TOTAL 

Tipo de trajectória de aprendizagem formal interna N % N % N % N % 
Trajectória diversificada de renovação 8 20 4 10 4 10 16 40 
Trajectória focalizada de aquisição 2 5 0 - 0 - 2 5 
Trajectória focalizada de aquisição e de sensibilização 2 5 2 5 1 2.5 5 12.5 
Trajectória diversificada de renovação e de sensibilização 3 7.5 3 7.5 2 5 8 20 
Ausência de trajectória de aprendizagem formal interna 4 10 2 5 3 7.5 9 22.5 
TOTAL 19 47.5 11 27.5 10 25 40 100 
a) Não foi possível categorizar as respostas de 10 sujeitos.  

 

Do quadro são de salientar as seguintes conclusões:  

- a maioria dos sujeitos sem trajectória de aprendizagem manifestam 

intenções de a iniciar;  

- a esmagadora maioria dos indivíduos com uma trajectória diversificada de 

renovação visa prossegui-la, ainda que nem sempre explicitem a sua 

concretização;  

- os sujeitos com uma trajectória diversificada de renovação e de 

sensibilização são os que conseguem, em termos relativos, manifestar 

projectos reais de prossecução da sua aprendizagem formal. 

Corroboramos, deste modo, a conclusão, já retirada anteriormente, segundo a 

qual são os sujeitos com trajectos de aprendizagem de renovação de saberes que 

consideram a hipótese de continuidade, numa lógica de aprendizagem contínua 

iniciada no passado. 

 

6.4. O entrecruzar das trajectórias 

 

Uma abordagem cruzada dos trajectos profissionais externos e internos à 

empresa (que se sucedem no tempo), permite-nos constatar a existência, para uma 

parte considerável de sujeitos, de uma continuidade, no interior da Electrotensão, da 

trajectória iniciada, previamente, noutros contextos empresariais, como podemos ver 

no quadro seguinte. 
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Quadro 6.33 

Trajectórias profissionais externas e internas à empresa 

Tipo de trajectória 
profissional interna 

 
 

Trajectória 
profissionalmente 

focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
profissionalmente 

diversificada e 
estabilizada 

Trajectória em 
profissionalmente 

focalizada em 
progressão 

TOTAL 

Tipo de trajectória 
profissional externa 

N % N % N % N % 

Trajectória contínua e 
estabilizada 

9 18 5 10 1 2 15 30 

Trajectória descontínua 
em progressão 

1 2 1 2 1 2 3 6 

Trajectória descontínua e 
indiferenciada 

5 10 7 14 4 _ 16 32 

Ausência de trajectória 
profissional externa 

1 2 4 8 11 22 16 32 

TOTAL 16 32 17 34 17 34 50 100 
 

Consolidação   Constituição   Iniciação 
 

Verifica-se, deste modo, para uma parte significativa de trabalhadores, um 

movimento de consolidação que se concretiza, no momento presente, numa trajectória 

estabilizada, não precária, centrada num domínio profissional e pautada por um 

desempenho de elevada complexidade. Podemos, assim, afirmar que, para estes 

indivíduos, há um efeito de capitalização da trajectória profissional externa.  

Por seu turno, os trajectos marcados por um exercício profissional 

indiferenciado, externamente à empresa e noutros ramos da actividade económica 

vêm a concretizar-se em carreiras internas estabilizadas, mas em actividades de 

trabalho de complexidade intermédia ou reduzida. Estamos, nestes casos, perante 

trajectórias em constituição.     

Finalmente, os sujeitos sem qualquer trajectória profissional externa, encontram-

se claramente numa fase de iniciação e da consequente constituição da sua posição 

no mercado de trabalho.  

Podemos concluir que a trajectória externa tem um efeito de capitalização de 

saberes e de estabilização não precarizante no sistema de emprego, em geral, e dos 

mercados internos de trabalho, em particular. Esta constatação leva-nos a frisar a 

existência, no interior da Electrotensão, de segmentos caracterizados por 

determinados domínios profissionais, o que nos conduz a considerá-los como 

mercados profissionais (Marsden, 1989), cuja aprendizagem não se efectuou, 

necessariamente (nem exclusivamente), pelas vias formais. 

Uma análise dos tipos de trajectos profissionais do ponto de vista dos contextos 

organizacionais, permite-nos concluir que as trajectórias mais longas e consolidadas 

se concentram nas direcções Fabricações Mecânicas e nos sectores de fabricação de 
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chaparia das direcções Transformadores de Potência, Transformadores de 

Distribuição e Aparelhagem de Média Tensão. Esta distinção organizacional está 

associada ao facto de serem trabalhadores com uma elevada antiguidade. No entanto, 

pode também ser entendida do ponto de vista das actividades desempenhadas, ou 

seja, as de maquinação e de montagem e soldadura: estas são, comparativamente 

com as restantes, actividades de trabalho de um grau de complexidade assinalável, o 

que também acaba por limitar a polivalência profissional, por força da sua associação 

a esferas profissionais muito específicas e exigentes no domínio do conjunto de 

saberes formalizados e do saber em uso. No sentido inverso, as trajectórias de 

iniciação incidem mais em sujeitos que desenvolvem a sua actividade nas direcções 

Transformadores de Potência e Transformadores de Distribuição, respectivamente, 

nos sectores de formação de fases e montagem final, e de bobinagem (em ambas as 

direcções). São os sectores que têm afectas actividades de grau de complexidade 

reduzida, maioritariamente desempenhadas por sujeitos com uma longevidade da 

trajectória mais curta. 

A análise das trajectórias profissionais interna e externa marcadas pelo 

desempenho passado ou presente de actividades complementares, permite-nos tecer 

algumas considerações que reforçam parte das conclusões já referidas. 
 

Quadro 6.34 

Trajectórias profissionais externas e exercício de actividades complementares 

(% em linha) 

Exercício de actividades complementares 
 
 

Sim Não TOTAL 

Tipo de trajectória profissional externa N % N % N % 
Trajectória contínua e estabilizada 8 53.3 7 46.7 15 100 
Trajectória descontínua em progressão 2 66.7 1 33.3 3 100 
Trajectória descontínua e indiferenciada 12 75 4 25 16 100 
Ausência de trajectória profissional externa 6 37.5 10 62.5 16 100 

  

Como podemos constatar no quadro acima, comparativamente com a situação 

passada, são os sujeitos com uma trajectória descontínua e indiferenciada que 

exerceram ou exercem actividades complementares, possivelmente como uma via de 

melhorar a sua situação profissional em termos financeiros. Por seu turno, os sujeitos 

que iniciam a sua trajectória no interior da empresa, são, também, aqueles que não 

exercem actividades profissionais complementares, o que vem, novamente, corroborar 

o facto de se encontrarem numa fase inicial dos seus trajectos. 

Como podemos concluir a partir do quadro seguinte, esta conclusão é 

igualmente visível ao nível da trajectória interna, pois os sujeitos cujos trajectos são 
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caracterizados pela progressão são igualmente os que, para além de mais novos, 

iniciam o seu percurso profissional na Electrotensão. 
 

Quadro 6.35  
Trajectórias profissionais internas e exercício de actividades complementares 

(% em linha) 

Exercício de actividades complementares 
 

Sim Não TOTAL 

Tipo de trajectória profissional interna N % N % N % 
Trajectória profissionalmente focalizada e 
estabilizada 

10 62.5 6 37.5 16 100 

Trajectória profissionalmente diversificada e 
estabilizada 

11 64.7 6 35.3 17 100 

Trajectória profissionalmente focalizada em 
progressão 

7 41.2 10 58.8 17 100 

 

O quadro ilustra, ainda, que as trajectórias estabilizadas são comuns a sujeitos 

que exerceram ou exercem outras actividades profissionais externas, os quais se 

caracterizam por uma antiguidade mais elevada e, logo, desenvolverem processos de 

consolidação de posições no sistema de emprego ao longo do tempo. 

O cruzamento dos trajectos acompanha, assim, a sua diacronia, numa lógica de 

sedimentação das situações profissionais. 

No que concerne à interligação entre os percursos de aprendizagem e 

profissionais podemos afirmar que não há concentrações significativas dos tipos de 

trajectórias de aprendizagem formal interna por tipo de trajectórias profissionais 

externas. Contudo, em relação à trajectória profissional interna, constatamos algumas 

incidências de que damos conta no quadro seguinte. 
 

Quadro 6.36 

Trajectórias profissionais e de aprendizagem no interior da empresa 
Tipo de trajectória 

profissional interna 
 
 

Trajectória 
profissional-

mente 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
profissional-

mente 
diversificada e 

estabilizada 

Trajectória 
profissional-

mente 
focalizada em 

progressão 

TOTAL 

Tipo de trajectória de 
aprendizagem formal 
interna 

N % N % N % N % 

Trajectória diversificada de 
renovação 

6 12 4 8 7 14 17 34 
 

Trajectória focalizada de 
aquisição 

0 _ 1 2 2 4 3 6 
 

Trajectória focalizada de 
aquisição e sensibilização 

6 12 1 2 0 _ 7 14 

Trajectória diversificada de 
renovação e sensibilização 

1 2 8 16 1 2 10 20 

Ausência de trajectória de 
aprendizagem formal interna 

3 6 3 6 7 14 13 26 

TOTAL 16 32 17 34 17 34 50 100 



 619 

Como o quadro ilustra, podemos referir, essencialmente, três incidências 

principais em que as trajectórias profissionais internas e as de aprendizagem se 

cruzam.   

A primeira é relativa à forte concentração de sujeitos com trajectórias de 

aprendizagem diversificadas, que assumem uma óptica de aprendizagem orientada 

para a renovação e sensibilização de algumas temáticas relativas ao desempenho do 

trabalho, quer na sua vertente técnica quer comportamental, e que detêm uma 

trajectória interna profissionalmente diversificada e estabilizada. Para estes sujeitos é 

possível que a formação tenha constituído um factor de acompanhamento das 

mudanças de exercício profissional, ainda que não tenha sido canalizada para uma 

elevação do grau de complexidade das actividades exercidas, na medida em que esta 

é reduzida ou intermédia. 

A segunda incidência recai no predomínio de trajectórias diversificadas de 

renovação de saberes e focalizadas de aquisição e sensibilização em sujeitos com 

uma trajectória interna profissionalmente focalizada e estabilizada e pelo exercício de 

uma actividade de elevada complexidade. A formação poderá ter desempenhado um 

papel fundamental na aquisição de um conjunto de saberes de base ao exercício 

profissional e à sua posterior renovação. 

A terceira incidência destaca a concentração de uma aprendizagem diversificada 

de renovação e a ausência de uma trajectória de aprendizagem nos sujeitos com 

trajectórias internas em progressão e que executam actividades de complexidade 

reduzida. Se a aprendizagem diversificada e de renovação permite acompanhar um 

percurso de constituição de carreira, a sua ausência pode indicar uma não aposta 

empresarial nos trabalhadores cuja actividade de trabalho exercida é, 

comparativamente, menos complexa e, à partida, menos exigente ao nível da 

aquisição formalizada de saberes.  
 

7. As trajectórias de classe: os fluxos de mobilidade social intergeracional 

 

Finalizamos este capítulo com uma análise das trajectórias de classe dos 

sujeitos, as quais constituem um eixo diacrónico estruturador das suas trajectórias 

integrais104.  

                                                             
104 A análise foi elaborada tendo em consideração a tipologia classificatória das classes sociais de Costa 
(1999). No âmbito desta análise, cf. também os textos de Almeida (1981; 1984; 1986). Nessa linha 
situam-se trabalhos como os de Costa (1987), Almeida; Costa; Machado (1988), Machado; Costa; 
Almeida (1989), Costa; Machado; Almeida (1990), Almeida; Costa; Machado In António Reis, coord. 
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Na medida em que estamos perante um conjunto de sujeitos com o mesmo lugar 

de classe – operário –, canalizamos a nossa atenção para os fluxos de mobilidade 

intergeracional atendendo, quer ao grupo doméstico de origem, quer ao lugar de 

classe dos descendentes. A nossa opção prende-se com o facto de podermos abordar 

de forma integrada as mudanças que se reflectem nas trajectórias sociais dos sujeitos 

– origem social – e as que os mesmos, potencialmente, podem induzir nos seus 

descendentes. 

Como referimos, estamos perante uma amostra de sujeitos cujo lugar de classe 

é o de operário. Verificamos, ainda, que uma boa parcela dos cônjuges dos 

trabalhadores se encontra inserida na classe dos empregados executantes (13 

indivíduos – 41.9%), sendo também de destacar 10 (32.3%) que se concentram, em 

termos de pertença de classe, nos operários. Refira-se, também, o peso relativo dos 

profissionais técnicos de enquadramento e dos trabalhadores independentes, com 

valor equivalente (4 pessoas – 12.9%).  

Atendendo agora ao lugar de classe do grupo doméstico dos trabalhadores, 

constatamos as seguintes incidências: a preponderância dos operários (29, o que 

corresponde a 58% do total); a incidência dos assalariados executantes pluriactivos, 

em que temos um total de 13 (26%); a importância mais residual dos profissionais 

técnicos de enquadramento (4 grupos domésticos – 8%) e dos trabalhadores 

independentes pluriactivos (igualmente 4). 

A análise dos fluxos de mobilidade intergeracional foi realizada tomando como 

ponto de referência o lugar de classe dos sujeitos (e não o do grupo doméstico actual), 

na medida em que é sobre eles que se debruça a pesquisa. Esta opção assenta, 

ainda, no facto de estarmos perante um conjunto de indivíduos com uma pertença de 

classe única, a qual se diluiria se atendêssemos ao lugar de classe do cônjuge. 

Focalizando a nossa atenção, em primeiro lugar, nos lugares de classe do grupo 

doméstico de origem dos sujeitos, podemos afirmar, pela leitura do quadro, que a 

maior parte dos ascendentes se concentra no lugar de classe de operário, sendo 

também de realçar, como a segunda situação mais proeminente, os assalariados 

executantes pluriactivos.  

 

                                                                                                                                                                                   
(1994) e Machado; Avila; Costa In Jesuíno, et al., coord. (1995). Outros contributos fundamentais 
convergentes com estas perspectivas, em diversos aspectos, são as de Mozzicafredo (1981), Ferrão 
(1982; 1985), Pinto (1985), Pinto; Queiroz (1990; 1996) ou Almeida (1993). Para uma sistematização mais 
completa da produção científica em Portugal neste domínio ver Costa; Casanova (1996). Dos trabalhos 
portugueses mais recentes nesta área importa mencionar a investigação de Estanque; Mendes (1997), 
inspirada, sobretudo, nas propostas de Erik Olin Wright.  
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Quadro 6.37 

Mobilidade social intergeracional do sujeito 

Operários 
 

Classe social do sujeito  
Classe social do grupo 
doméstico de origem N % 
Empresários, dirigentes e profissionais liberais  1 2 
Profissionais técnicos de enquadramento  3 6 
Trabalhadores independentes  3 6 
Trabalhadores independentes pluriactivos  4 8 
Agricultores independentes pluriactivos  1 2 
Empregados executantes  1 2 
Operários  25 50 
Assalariados agrícolas  3 6 
Assalariados executantes pluriactivos  9 18 
TOTAL 50 100 

 

O predomínio dos operários é, deste modo, elucidativo de uma situação de 

reprodução social intergeracional dos lugares de classe.  

Se atendermos à concentração das classes sociais de operário, assalariado 

agrícola e de assalariado executante pluriactivo no grupo doméstico de origem, 

podemos afirmar a quase total ausência de mobilidade social (37 – 74%). Há, contudo, 

4 casos de mobilidade descendente, os quais são relativos, respectivamente, às 

situações em que o grupo doméstico de origem ocupa lugares de classe de 

empresários, dirigentes e profissionais liberais e de profissionais técnicos e de 

enquadramento. Contudo, estes são espúrios face à tendência generalizada da 

reprodução social neste domínio. 

Centrando-nos agora na dinâmica de mobilidade dos descendentes, podemos 

afirmar que os primeiros filhos dos trabalhadores são, predominantemente, 

empregados executantes, o que revela, de forma clara, a perda da preponderância 

dos operários, classe sub-representada, como podemos ver no quadro seguinte105. 

Esta tendência pode dever-se ao facto de a economia portuguesa se encontrar numa 

dinâmica de crescimento do sector dos serviços e de decréscimo da indústria. 

 

                                                             
105 Assumindo o nível de qualificação como uma variável importante para ponderar os movimentos de 
mobilidade, fomos conduzidos a considerar a ausência de mobilidade entre empregados executantes e 
operários, pois a amostra em questão é constituído por operários qualificados e mesmo altamente 
qualificados e não desqualificados, nem indiferenciados, o que os posiciona, do ponto de vista da 
estrutura de classes sociais, ao mesmo nível dos empregados executantes. 
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Quadro 6.38 

Mobilidade social intergeracional dos descendentes 

Operários 
 

Classe social do sujeito 
Classe social dos  
 descendentes N % 
1º filho   
Profissionais técnicos de enquadramento  3 13.6 
Trabalhadores independentes  2 9.1 
Empregados executantes  14 63.9 
Operários  3 13.6 
TOTAL 22 100 
2º filho   
Profissionais técnicos de enquadramento  2 25.0 
Empregados executantes  3 37.5 
Operários  3 37.5 
TOTAL 8 100 

 

Este panorama é ainda representativo de uma mobilidade intergeracional pouco 

significativa.  

Quanto aos segundos filhos, os lugares de classe de operários e de empregados 

executantes assumem o mesmo peso numérico, o que representa, mais uma vez, uma 

ausência de mobilidade social vertical. 

Contudo, temos 2 descendentes que são profissionais técnicos e de 

enquadramento, o que evidencia movimentos de mobilidade social ascendente face ao 

sujeito. Esta realidade pode estar associada à elevação dos níveis de escolaridade, o 

que nos permite afirma que o capital escolar pode constituir um factor proporcionador 

de movimentos de mobilidade social ascensional106. 

A título de síntese, podemos concluir que os movimentos de mobilidade social 

intergeracional na população em estudo são, genericamente, pouco significativos, quer 

atendendo aos ascendentes, quer aos descendentes. Os trajectos são de natureza 

estacionária, predominando as situações de reprodução social. Assim, ao contrário do 

que constatamos para os movimentos de mobilidade escolar, estamos aqui em 

presença de um certo imobilismo, até porque, no caso da primeira, os movimentos 

observados acompanham de perto a elevação do nível mínimo de escolaridade 

obrigatória em Portugal. 

Podemos assim afirmar que o nosso estudo, no que diz respeito a esta 

dimensão, vai no sentido de corroborar a descoincidência, já referida, entre outros 

autores, por Santos, em meados da década de 80, acerca da descoincidência, em 

Portugal, entre as “relações de produção capitalista e as relações de reprodução 

social” (1985, p. 872). É esta condição, marcada por processos de desenvolvimento a 

                                                             
106 Os 2 descendentes em questão têm o 12º ano de escolaridade e o ensino superior. 
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duas velocidades, que conduz o autor a afirmar o nosso país como uma sociedade 

semiperiférica. Cerca de 10 anos mais tarde, também Almeida, Costa e Machado 

salientam a existência de distâncias geracionais do ponto de vista dos níveis de 

escolaridade (1994, p. 329). No entanto, a constatação dos autores de que o aumento 

dos níveis de escolaridade constitui um dos processos associados às dinâmicas de 

mobilidade social assume, na nossa amostra, contornos distintos, o que nos permite 

reforçar que a sociedade portuguesa se caracteriza por uma diversidade interna do 

ponto de vista das trajectórias sociais, factor que é, de igual modo, referido pelos 

autores (Ibidem). 

Torna-se importante salientar, ainda, que a elevação dos níveis de escolaridade 

pode constituir um passo importante para a valorização dos saberes dos indivíduos no 

interior das empresas, o que implica que se concretize em práticas de gestão dos RH 

com reflexos na configuração das trajectórias profissionais dos trabalhadores. Estamo-

nos a referir a medidas que vão, designadamente, no sentido da inversão das 

potenciais situações de desqualificação dos trabalhadores. Importa pensar que não 

basta às empresas rentabilizarem os saberes detidos pelos indivíduos; impõe-se que 

desenvolvam mecanismos formais do seu reconhecimento ao nível, designadamente, 

categorial.  

No entanto, importa ter presente que a detenção de um baixo nível de 

escolaridade por parte de um trabalhador não significa que ele não tenha aprendido o 

conjunto de saberes e de procedimentos de formalização necessários à realização do 

trabalho. Estes podem ser, efectivamente, obtidos em contexto de trabalho, 

constituindo as empresas, de facto, espaços importantes de aprendizagem. Basta 

pensar que, na Electrotensão, os trabalhadores que desempenham as actividades de 

trabalho de mais elevado grau de complexidade são os detentores dos mais baixos 

níveis de escolaridade. Esta conclusão permite-nos, por um lado, afirmar a 

multiplicidade das vias de aprendizagem, em que as informais assumem um relevo 

significativo, mas não negligenciar, por outro lado, a importância dos procedimentos 

formais de aprendizagem dos saberes. Não existem melhores formas nem contextos 

ideias para aprender; é fundamental postular a articulação entre a dinâmica da 

formalização e do investimento dos saberes na acção, na acepção proposta por 

Malglaive (1990). E as empresas encontram-se numa posição privilegiada para a 

concretizar, no âmbito do sistema de emprego. 
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Capítulo 7 – Actividade de trabalho, saber em uso e práticas de aprendizagem 
 

1. O ponto de partida para a análise da acção dos sujeitos 
 

Tomando como ponto de referência as problemáticas abordadas nos dois 

capítulos anteriores, isto é, os processos de aprendizagem de cariz informal, o 

exercício da actividade de trabalho e as trajectórias profissionais e de aprendizagem 

formal, estamos em condições de apresentar os resultados empíricos relativos às 

esferas analíticas do exercício concreto da actividade de trabalho. 

O presente capítulo debruçar-se-á sobre três temáticas que estão intimamente 

ligadas entre si: a estruturação das actividades de trabalho desempenhadas; o saber 

em uso; as práticas de aprendizagem informal.  

O nosso ponto de partida são os tipos de actividades de trabalho que 

identificámos e caracterizámos no capítulo 5, ou seja, as actividades de: 

- � maquinação (de peças, de componentes de produtos e de produtos); 

- � electrificação (de produtos); 

- � montagem e soldadura (de componentes metálicos); 

- � montagem e ligação (de peças, de componentes de produtos e de produtos); 

É por referência a estes tipos de actividades de trabalho que equacionaremos as 

diversas dimensões abordadas no presente capítulo, atendendo aos respectivos 

domínios profissionais.  

O capítulo assenta, praticamente na íntegra, nos discursos dos entrevistados1 e 

no trabalho de categorização que sobre eles realizámos. Articulámos, sempre que 

considerámos relevante, a análise dos referidos discursos com dados de cariz mais 

objectivo, explicitados nos capítulos anteriores, tais como os tipos de actividade de 

trabalho, de profissão ou de trajectória profissional interna, e, também, com variáveis 

como a antiguidade da trajectória profissional ou o nível de escolaridade. A partir da 

categorização efectuada, procedemos a alguns apuramentos de cariz quantitativo, 

com a respectiva fundamentação nos discursos dos sujeitos.  

Importa referir, ainda, que a análise que desenvolvemos neste capítulo está 

intimamente interligada com o trabalho de observação das actividades de trabalho que 

efectuámos e apresentámos no capítulo 5. Na realidade, a análise das actividades de 

trabalho constitui o ponto de partida essencial à contextualização e compreensão dos 

                                                             
1 V. anexo E – guião da entrevista aos trabalhadores –, em particular, as questões relativas à actividade 
de trabalho e à aprendizagem. No entanto, é de salientar que assumimos os discursos na íntegra como 
suporte da análise, respeitando, assim, a dinâmica que o entrevistado confere ao seu depoimento. 
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discursos. Esta articulação deve-se, essencialmente, a duas razões: por um lado, 

porque foi a partir da observação directa das actividades de trabalho e do trabalho de 

sistematização realizado, que passámos a dispor dos conhecimentos necessários para 

a compreensão e o enquadramento dos discursos dos sujeitos, pois, designadamente, 

a estruturação da acção ou o saber em uso não são elementos apreensíveis, 

exclusivamente, a partir das manifestações verbais dos indivíduos; por outro lado, na 

medida em que, cumprindo os critérios de construção da amostra, não deixámos de 

seleccionar, na esmagadora maioria dos casos, entrevistados que tínhamos 

observado no exercício do seu trabalho, para que, de algum modo, nos momentos da 

entrevista em que abordávamos as dimensões do estudo aqui em questão, os 

indivíduos se pudessem referir (ainda que não exclusivamente) às operações que 

tínhamos observado. Esta segunda razão foi extremamente importante para 

conquistar a confiança dos sujeitos, pois já tinham contactado connosco e contribuído, 

de forma significativa, para este trabalho, contributo que procurámos salientar. Ambas 

as razões apontadas foram cruciais para que entrevistadora e entrevistados pudessem 

conversar a partir de um código comum de leitura e interpretação do real.  

No sentido inverso, as entrevistas forneceram-nos pistas fundamentais para a 

análise e aferição constante das propriedades das actividades de trabalho e para a 

sua tipificação, num trabalho dialéctico de interligação dos vários procedimentos 

técnico-metodológicos e das vias de recolha e análise da informação. Os processos de 

verbalização que tiveram lugar aquando da realização da entrevista originaram uma 

auto-descrição da acção mais sistemática do que a que registáramos quando os 

trabalhadores se encontravam a realizar o seu trabalho. Todavia, a verbalização da 

acção tem alguns limites, pois, para além de constituir uma representação, pressupõe 

níveis de tratamento da informação e mecanismos cognitivos diferentes dos 

mobilizados no momento da realização da actividade (Wittorski, 1997, p. 42). No 

entanto, tem a vantagem de facultar aos sujeitos um momento ininterrupto, no qual 

têm oportunidade de reflectir e de exprimir as suas representações. Revela-se, assim, 

heuristicamente vantajosa e adequada a complementaridade entre a verbalização e a 

observação. 

A articulação entre vários procedimentos técnico-metodológicos revelou-se 

extremamente frutífera e rica, mas colocou-nos alguns limites em termos de redacção 

final. Por um lado, tivemos de optar por espartilhar os resultados da análise por 

capítulos; por outro, revelou-se, por vezes, uma tarefa difícil a selecção dos extractos 

das entrevistas, quer por serem excessivamente longos e, muitas vezes, só 
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compreensíveis a quem está familiarizado com todas as especificidades técnicas e 

produtivas das actividades de trabalho em questão, quer por haver uma disseminação, 

ao longo das entrevistas, dos enunciados dos discursos que presidiram às nossas 

opções de categorização.  

Atendendo a estes pressupostos, mantivemos a estratégia de redacção seguida 

no capítulo anterior, apresentando extractos representativos das conclusões analíticas 

retiradas. Procurámos atender, aqui, com particular cuidado, à necessidade de estes 

serem suficientemente claros e explícitos para o leitor. 

 

2. A realização das actividades de trabalho 

 

2.1. A estruturação da acção 

 

A análise das actividades de trabalho em termos das operações que cada sujeito 

realiza encontra-se no capítulo 5, onde procedemos à sua caracterização. Na medida 

em que o conteúdo de tais operações não diverge de forma significativa entre os 

sujeitos no âmbito de cada actividade de trabalho (tendo o seu maior ou menor grau 

de complexidade sido considerado nas subdivisões a que procedemos das actividades 

de trabalho, no âmbito de uma mesma profissão e, comparativamente, entre si), 

assumimos, aqui, um outro objectivo analítico que complementa o trabalho realizado: o 

de compreender a estruturação da acção de cada sujeito. Esta foi subdividida em 

amplitude profissional, amplitude organizacional e diversidade das acções.  

Vejamos o que entendemos e como categorizámos cada um destes indicadores: 

- � amplitude profissional das acções: restrita às actividades de trabalho que o 

trabalhador realiza, ou ampliada a outras actividades de trabalho; 

- � amplitude organizacional das acções: circunscrita ao desempenho no sector ou 

equipa em que o indivíduo se enquadra, ampliada aos clientes (quer em termos 

de montagem do produto final, quer de assistência técnica) ou, ainda, a outros 

sectores ou equipas, para além da sua; 

- � diversidade das acções: elevada, quando contempla as operações de 

preparação do trabalho, preparação dos dispositivos técnicos e das matérias-

primas, afinação e regulação dos dispositivos técnicos, transformação, controlo 

sobre a transformação, manutenção e conservação; reduzida, quando se 



 628 

restringe às operações de preparação dos dispositivos técnicos e das matérias-

primas, afinação e regulação dos dispositivos técnicos e transformação2. 

Os três indicadores (devidamente ajustados às especificidades do conteúdo e 

das condições de exercício de cada actividade de trabalho) são constitutivos da 

estruturação da acção, na medida em que nos permitem atender à diversidade 

intrínseca do conjunto das acções que cada sujeito realiza e contemplar a amplitude 

do desempenho, quer em termos de multivalência profissional, quer de amplitude 

organizacional. Desenvolvemos uma perspectiva que integra as acções características 

de cada actividade de trabalho, o domínio profissional e o contexto organizacional. 

Na medida em que estamos perante actividades de trabalho-tipo diferenciadas 

entre si (como tivemos oportunidade de explicitar no capítulo 5), optámos, neste 

momento da pesquisa, por comparar os sujeitos que desempenham cada uma das 

actividades. Não se trata de abordar integralmente todas as actividades de trabalho 

como um todo, mas de ter em conta a diversidade interna de cada uma delas. Esta 

perspectiva analítica visa, designadamente, ultrapassar a limitação inerente a uma 

interpretação polarizada e uniforme do conteúdo do trabalho pobre versus trabalho 

enriquecido, a qual, porque homogeneizadora, acaba por ignorar as especificidades de 

cada uma das actividades.  

Vejamos, então, o peso numérico dos três indicadores na nossa amostra. 
 

Quadro 7.1 

Estruturação da acção 

Diversidade das acções Amplitude das acções 
Diversidade 

elevada 
Diversidade 

reduzida 
Amplitude profissional Amplitude organizacional 

  No âmbito 
da 

actividade 
de 

trabalho 

No âmbito 
de outras 

actividades 
de trabalho 

No seu sector/ 
equipa 

No seu sector/ 
equipa e nos 

clientes 

No seu sector/ 
equipa e 
noutros 

sectores/ 
equipas 

N % N % N % N % N % N % N % 
32 64 18 36 38 76 12 24 40 80 7 14 4 8 

N=50 

 
 

Como podemos ver no quadro, as amplitudes profissional e organizacional dos 

trabalhadores são restritas, o que pode ser explicado pela especificidade das 

actividades de trabalho em questão, não só em termos do contexto organizacional, 

mas, igualmente, dos saberes profissionais que é necessário dominar e accionar.  

                                                             
2 Para possibilitar uma análise equiparada entre todas as actividades de trabalho, procedemos a uma 
correspondência e agregação das operações por domínios de acção (v. anexo L). 
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A multivalência profissional é restrita, ou mesmo nula, em particular no caso das 

actividades exercidas por electricistas – electrificação, montagem e ligação e 

bobinagem – serralheiros soldadores e metalomecânicos.  

Relativamente às primeiras, a análise que efectuámos permite-nos concluir que 

os electricistas electrificadores detêm saberes que lhes permitem aprender e realizar 

também as actividades de electricista montador e bobinador, não se verificando o 

inverso. Ou seja, exceptuando os casos em que o sujeito detém uma formação teórica 

de base na área da electricidade (o que acontece com alguns dos nossos 

entrevistados), a aprendizagem informal não é suficiente para que sejam adquiridos os 

saberes necessários ao exercício da actividade de trabalho de electrificação. E mesmo 

com uma aprendizagem formal de base, é fundamental desenvolver uma 

aprendizagem constante e uma aplicação dos saberes formalizados na acção, 

tornando-os saber em uso. As actividades de montagem e ligação e de bobinagem, 

por sua vez, são similares ao nível dos saberes que exigem e das operações 

realizadas, o que permite promover dinâmicas de polivalência funcional, mas não 

desempenhar a actividade de electrificação, como já referimos.  

No que diz respeito às segundas, ou seja, às actividades de montagem e 

soldadura e de maquinação (asseguradas, respectivamente, por serralheiros 

soldadores e metalomecânicos), consideramos que a sua aprendizagem é mais 

exigente do que no caso das primeiras, o que se reflecte, designadamente, no tempo 

que é necessário despender na aquisição de saberes específicos, dificilmente 

transferíveis para outras áreas profissionais. Daí a amplitude profissional e 

organizacional serem ainda mais restritas.  

De qualquer das formas, todas as actividades de trabalho, em geral, exigem a 

aprendizagem de saberes particulares e dos procedimentos orientadores da acção. As 

especificidades associadas a tipo de operações, aos produtos, aos seus componentes 

e aos dispositivos técnicos contribuem, de forma significativa, para esta delimitação 

profissional e organizacional. 

Vejamos de que forma os sujeitos expressam a amplitude das suas acções do 

ponto de vista profissional. 
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Quadro 7.2 

Amplitude profissional das acções 

TIPO DE 
AMPLITUDE EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

No âmbito da 
actividade de 
trabalho  
 
 

entrevistadora (e): E de todo o tipo de trabalho que há aqui no FM [Fabricações Mecânicas], 
quais é que fez?  
Entrevistado (E): Foi sempre com os tornos.                                                     
(...) 
e: Portanto, não costuma fazer outras para a além do trabalho no torno?                                                                     
E: Não. Não costumo, porque geralmente há pessoas nas outras áreas. Não há 
necessidade. Às vezes pode haver necessidade mas aqui não há. Há gente que chegue.           
(Ent. 1)                          
 
e: De todos os trabalhos que há aqui no TI [Transformadores de Distribuição], o que é o 
Senhor fez?        
E: Cheguei a fazer ventiladores, também, para além das tampas. Mas isso já foi logo no 
princípio. Mas quando vim aqui para o TI vim só para as tampas. Há 25 anos.                                                                         
(Ent. 29) 
 
e: O Senhor trabalhou sempre aqui na bobinagem.                          
E: Sempre.                                                                    
e: Na montagem nunca trabalhou?                                    
E: Não, sempre na bobinagem.                                                  
e: De todos os trabalhos que se fazem ali, quais é que já fez?               
E: Fiz, praticamente tudo. Já fiz alta tensão, já fiz baixa tensão, já fiz (que não 
existe agora), as tais colunas, já fiz bobinagem em barra, alta tensão também. Tudo o 
que faz parte da bobinagem. 
(Ent. 34) 
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TIPO DE 
AMPLITUDE EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

No âmbito de 
outras 
actividades de 
trabalho 
 

E: Faço serralharia, faço tudo.                                                 
e: Mas é electricista. Também faz a parte de serralharia?          
E: Sim, quando toca a furar tem que ser.                                      
e: Faz muitas vezes serviços externos?                                       
E: Sim.                                                                       
e: O que é que vai fazer?                                                    
E: Vou montar transformadores.                                               
e: Como é que é?                                                             
E: Geralmente vou com um engenheiro, outras vezes vou sozinho. Também vamos sozinhos. 
Agora fui e estive pouco tempo, foi 10 dias só, foi pouco tempo. Estive na Etiópia já três 
vezes, em Moçambique, Zimbabué, Venezuela, Holanda.                                                                      
e: E monta transformadores com o cliente lá?  
E: Sim.                         
(...) 
e: O que é que faz num dia normal de trabalho?                              
E: Depende de onde estiver, mas se for electricista é furar, é cortar calhas, é limar as 
calhas, tirar as arestas, é meter a manga, é meter o fio. Ou então estar na parte da 
expedição, onde estou muitas vezes a expedir, a embalar tudo o que é material, para 
depois ser montado lá.                  
(Ent. 24) 
 
e: Num dia normal o Senhor recebe uma ordem, como é que é?              
E: Eu às vezes tanto estou na soldadura como venho para a pintura.         
(...)   
E: Soldadura, se for para desempeno, também vou desempenando, já tenho estado numa 
máquina de furar e também furo.                                   
(...) 
e: De todos os trabalhos do seu sector quais são os que já fez?              
E: Já estive na pintura, e de serralheiro, se às vezes há alguma coisa para fazer, 
também faço.                                                       
(Ent 46) 
 
e: Quais são as actividades que faz aqui no trabalho?         
E: Eu aqui sou, basicamente, electricista.                                  
e: Electrifica quadros, fundamentalmente, qualquer tipo de quadros?          
E: O que aparece eu faço. Quer dizer, ajudo também a nível organizativo também: 
preparação do trabalho. Também ajudo nessas coisas.                                         
(Ent. 47) 

 

 

Salientamos, mais uma vez (como é visível, por exemplo, nos extractos do 

discurso do entrevistado 34), que o facto de a amplitude profissional das acções se 

restringir à actividade de trabalho não é sinónimo de a acção do sujeito ser 

parcelarizada, pois este efectua, sempre, um conjunto coerente de operações de uma 

fase ou subfase do processo produtivo, numa lógica oposta à da parcelarização, 

característica do modelo taylorista. Mesmo as actividades de montagem e de 

bobinagem (de grau de complexidade reduzido) pressupõem a realização de um 

conjunto integrado de operações, o que exige aos sujeitos um domínio e 

conhecimento, não só do fabrico, mas também do funcionamento do produto e de 

todas as suas especificações.  
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No caso do entrevistado 24, por exemplo, a amplitude profissional no âmbito de 

outras actividades de trabalho está associada à amplitude organizacional, quer em 

termos de outros sectores da empresa (expedição, neste caso concreto), quer dos 

clientes. A este propósito, é de ter em conta que, dos 7 indivíduos cuja acção é 

alargada à assistência a clientes da Electrotensão, 4 são electricistas electrificadores 

e, destes, 3 são da direcção Transformadores de Potência do sector de montagem 

final. Trata-se dos profissionais que asseguram a montagem final dos produtos nos 

clientes. Esta actividade é fundamental, pois não se trata de um produto fabricado em 

série; antes resulta de um vasto processo que vai, sinteticamente, do início da 

encomenda, da negociação das suas características e do respectivo orçamento, 

passando pela realização do projecto de concepção e desenvolvimento, da sua 

fabricação, do controlo de qualidade, até à montagem final no cliente. Esta última 

requer a constituição de uma equipa, na qual se integram os electricistas 

electrificadores, pois, ao contrário dos electricistas montadores e bobinadores, têm um 

conhecimento integral do funcionamento do produto e das suas propriedades. Esta é 

uma das razões que poderá explicar o facto de estarmos em presença de uma 

actividade de trabalho que, comparativamente com as restantes, se pauta pela mais 

elevada diversidade das acções (como veremos mais adiante), pois exige o domínio 

integral do ciclo de produção.  

A análise da amplitude profissional das acções por tipo de trajectórias 

profissionais internas revela um dado interessante: 8 dos 12 sujeitos com uma 

amplitude profissional extensiva a outras actividades de trabalho detêm trajectórias 

diversificadas e estabilizadas, o que indicia a existência de uma associação entre o 

exercício de actividades de trabalho diferenciadas e a mobilidade profissional interna. 

É ainda indicativo de que a transferibilidade profissional do saber em uso, pode ser 

mais exequível para os sujeitos que vivenciam trajectos profissionalmente 

diversificados. Atendendo ao domínio profissional, destacam-se, claramente, os 

electricistas electrificadores (5, no subtotal acima referido dos 8 indivíduos com uma 

amplitude profissional no âmbito de outras actividades de trabalho e com uma 

trajectória profissional interna diversificada e estabilizada), o que nos permite afirmar a 

existência de uma relação entre a diversidade das acções e a diversidade que 

caracteriza a trajectória nesse mesmo domínio. Para estes sujeitos, sincronia e 

diacronia convergem no mesmo sentido. Se tivermos em linha de conta o que acima 

salientámos, relativamente a este grupo profissional, no que respeita à assistência aos 

clientes, podemos concluir que estes trabalhadores dominam um amplo espectro de 



 633 

saberes, até porque, nos clientes, têm de realizar, frequentemente, todo o conjunto de 

acções sobre o produto próprias de outros domínios profissionais, como é o caso, por 

exemplo, da soldadura ou da montagem e ligação de componentes. A realização da 

montagem final dos produtos nos clientes pressupõe, ainda, que os sujeitos 

desenvolvam de forma acrescida saberes relacionais. Exige, designadamente, um 

trabalho de coordenação e de interacção com quadros superiores da empresa que 

acompanham a instalação final, bem como uma intensa actividade de comunicação 

com os clientes. Implica, ainda, um domínio cognitivo acrescido na resolução de 

problemas ou de incidentes que possam surgir, na medida em que, quando a equipa 

vai efectuar a instalação final do produto, ou prestar assistência pós-venda, os 

recursos disponíveis nas instalações fabris estão, parcialmente, ausentes, tendo, 

frequentemente, de ser encontradas soluções no local3. Pressupõe, seguramente, um 

controlo local e heurístico da sua acção sobre o funcionamento do produto e, em 

alguns casos, antecipante, pois o trabalhador tem de dominar os princípios de 

electricidade e mobilizar os saberes detidos acerca do produto, entendido na íntegra. 

A amplitude organizacional, é, como já referimos, muito restrita para qualquer 

uma das actividades de trabalho. O quadro que se segue contempla extractos 

ilustrativos das entrevistas no que respeita a este indicador. 
 

                                                             
3 A análise das actividades de trabalho tomando como referência as situações em que os trabalhadores 
têm de resolver problemas excepcionais ao decorrer quotidiano do trabalho foi por nós já discutida no 
capítulo 5 e não constitui, do nosso ponto de vista, uma perspectiva que nos permita conhecer, de forma 
abrangente, a actividade cognitiva e de aprendizagem que caracteriza qualquer actividade de trabalho. 
Veremos mais adiante, neste capítulo, o que os sujeitos e as suas chefias directas entendem por uma 
perturbação que impede o decorrer perspectivado do trabalho. No entanto, não deixa de ser interessante 
desenvolver uma abordagem centrada neste tipo de situações, linha de investigação seguida por alguns 
estudiosos das Ciências Cognitivas. É o caso de Hoc (1996), que, para perceber o que denomina 
“situações dinâmicas”, ou seja, aquelas que o trabalhador tem dificuldade em determinar a sua evolução, 
se debruça sobre situações de trabalho muito específicas, como é o caso do controlo do tráfego aéreo, ou 
da resolução de problemas do foro da medicina. Também no caso em questão na nossa pesquisa, ou 
seja da montagem final do produto no cliente, a equipa ou o trabalhador responsável podem deparar-se 
com disfuncionamentos ou problemas, para os quais é necessário encontrar uma solução. Vários 
trabalhadores nos disseram que o ponto crítico é sempre quando o aparelho é accionado no cliente, pois, 
apesar de ter passado pelo controlo de qualidade, há sempre alterações que podem ocorrer, o que tem 
de ser resolvido (e é, na esmagadora maioria dos casos) na altura.     
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Quadro 7.3 

Amplitude organizacional das acções 

TIPO DE 
AMPLITUDE EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

No seu sector/ 
equipa  
 
 

E: Faço regulações, às vezes faço BT's [baixas tensões], altas, cabo transposto.               
e: Já fez qualquer tipo de bobinagem, foi?                                    
E: Fiz.                                                                        
e: E fez mais alguma coisa?                                                   
E: Não. É só bobinagem.                                                       
e: O que é que faz num dia normal de trabalho?                               
E: Num dia normal de trabalho faço bobinagem, enrolar barra.                  
(Ent. 19) 
 
e: Em que é consiste o seu trabalho?                               
E: Eu estou a fazer os fundos dos transformadores de média tensão. Nestes 
transformadores pequenos a parte de baixo, aquilo, antes de levar o painel das alhetas, faço 
a parte de baixo, que é isto assim, é o fundo, onde o transformador entra. O transformador 
entra ali dentro, dali vai para a montagem e com as alhetas fazem o transformador. Só a 
base principal do transformador.                                         
e: Sempre fez os fundos?                                                     
E: Foi sempre ali a fazer os fundos.            
(Ent. 31)                               
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TIPO DE 
AMPLITUDE EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

No seu sector/ 
equipa e nos 
clientes 
 

 
 
e: Em que consiste o seu trabalho?                                           
E: Electrificação de transformadores, É preciso montar calhas nos transformadores, temos 
que cortar as calhas, temos que pintar calhar, furar calhas, furar o transformador para 
aplicar isso, não é. Depois aplicam-se os cabos, as bichas e o resto do material que precisa de 
levar. Além disso, tenho aí mais um serviço que faço aqui dentro, que sou só eu e outro, 
que é preparação e manutenção de ruptores. Ruptores é o que comanda as tensões de um 
transformador, subir e descer tomadas para dar a tensão que querem. Aquilo é uma peça, tipo 
um charuto que faz rodar as tomadas para dar mais tensão ou menos tensão. E só sou eu e ele 
é que fazemos esse serviço. Tanto a reparação disso, como a manutenção. É preciso, de 
tantas em tantas manobras, ou de x em x tempo, se não tiver o número da manobra, fazer 
uma revisão àquilo. Temos que tirar aquilo fora, verificar aquilo tudo, contactos, madeiras, 
limpar tudo. Corremos Portugal a fazer isto, que é necessário fazer. Como fazemos aqui, 
mas também fazemos lá fora.   
(Ent. 25) 
 
 
 
 
 
e: Em termos de trabalho, em que é que consiste o seu trabalho?         
E: Recebo um esquema e a partir daí, daquele esquema, tenho que organizar o que vou fazer, 
não é?                                                         
e: E depois?                                                                 
E: Depois, depois é assim: se eu for fazer um Qbn7 [tipo de quadro eléctrico], por exemplo, o 
chefe chega à minha beira: "olha, vais começar este quadro". Então, eu vou ser o primeiro a 
começar, porque vou para a parte fixa. Então, daquele esquema, tem que retirar as partes 
onde está incluída a parte fixa que é os micro, ensaio, o termóstato, resistência. Tenho que 
chegar ali e tirar e criar outro esquema, um esquema de parte fixa e depois aí é que vou 
começar o meu trabalho.                                                   
(...)                                   
E: E depois monto esse esquema e depois, a partir dali, começo a electrificar a parte fixa. 
Depois de estar a parte fixa toda electrificada, vou electrificar a parte móvel que é o 
disjuntor. E a parte dos cofrés é os outros meus colegas que electrificam. Geralmente é 
assim. Quando é uma cela que é uma adaptação a um outro quadro que já está pronto, não é? 
O cliente precisa mais de uma cela e então o chefe aí diz: "olha, tu vais fazer a parte fixa e 
tu vais fazer a parte a parte móvel". Então, somos dois, somos dois operários. Um faz uma 
coisa e outro faz outra. Depois do quadro estar pronto, aí já compete à verificação. E depois 
da verificação, se tiver tudo bem, depois vai para a carpintaria, embalam o quadro. E vai para 
o cliente.                                                         
(...) 
Depois lá no cliente, aí temos outra equipa também formada por verificadores e por 
electricistas e também por serralheiros. Depende do trabalho que for efectuado lá 
fora. Eles vão lá receber o produto e depois vão fazer a acopulação do resto do 
quadro.                                                                    
e: Costuma ir?                                                               
E: Já tenho ido.                                                              
(Ent. 48) 
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TIPO DE 
AMPLITUDE EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

No seu sector/ 
equipa e 
noutros 
sectores/ 
equipas 

E: Em que é que consiste o seu trabalho?                          
E: Montar, soldar e mandar para a decapagem.                                 
e: E faz acabamentos, faz ensaios?                                           
E: Tudo o que diz respeito ao transformador, faço. O material vem todo cortado e a gente 
monta-o todo. Como não é um trabalho em série, muitas vezes aparecem coisas diferentes, e 
temos de modificar certas coisas que na cuba, e eu tenho que executar aquele trabalho todo. 
Cortar, soldar, rebarbar, desempenar.                                         
e: Também faz testes de estanquidade?                                        
E: Exactamente.                                                               
(...) 
e: Às vezes também vem cá acima?                                   
E: Às vezes pode ter que se soldar alguma tampa, quando são soldadas e não 
aparafusadas, tem que se vir cá acima soldar. Quando é preciso venho.                                                       
(Ent. 14) 
e: Quais são as tarefas que faz sempre e as que faz raramente?               
E: O que faço sempre é bobinar. Tenho um extra: posso ir para calibragem, pode o chefe 
precisar de mim aqui em cima e chamar-me e eu venho, ou um sábado ou à hora que for 
que ele precisar.                                 
(...) 
e: De tudo o que se faz lá em baixo o que é que já fez?              
E: Lá em baixo tudo. Não me deixam estar quieto. Bobinagem, calibragem, circuito 
magnético. Já fiz ligações, já montei o circuito nos Shell [tipo de transformador], 
prontos, passei por tudo já, praticamente. 
(Ent. 15) 

 

 

Como podemos concluir pela leitura dos extractos das entrevistas, as 

especificidades associadas às actividades de trabalho condicionam a mobilidade 

organizacional interna, o que limita as práticas de flexibilidade neste domínio.  

O terceiro e último indicador de estruturação da acção diz respeito ao conteúdo 

intrínseco de cada actividade de trabalho. 

Ao contrário da amplitude, predomina uma elevada diversidade das acções dos 

sujeitos (32 indivíduos, o que corresponde a 64% do total), que assume contornos 

diferenciados em cada actividade de trabalho. 
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Figura 7.1

Diversidade das acções por tipo de actividade de trabalho
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O confronto entre as quatro actividades de trabalho permite-nos retirar algumas 

conclusões, a saber: 

- � a actividade de mais elevado grau de complexidade – a maquinação – abarca 

uma diversidade interna, maioritariamente reduzida; ainda que possa parecer 

paradoxal o facto de coexistir uma diversidade reduzida das acções com uma 

complexidade elevada da actividade, na realidade não o é, na medida em que 

existe uma segmentação profissional interna, que se traduz na afectação dos 

sujeitos a actividades de trabalho mais restritas, como é o caso do torneamento, 

da fresagem ou da rectificação; por sua vez, a especificidade associada a cada 

um dos subdomínios profissionais tem, como consequência, uma diversidade 

reduzida das acções, que são, comparativamente com as restantes actividades 

de trabalho, mais complexas e exigentes; por seu turno, é uma actividade que 

pressupõe um enfoque particular na acção de transformação em si, mas cujo 

desempenho está fortemente dependente da correcta preparação dos 

dispositivos técnicos e das matérias-primas e da sua afinação e regulação, 

sendo, esta última acção, prévia e simultânea à da transformação; 

- � o exercício das actividades de montagem e soldadura e de electrificação 

caracteriza-se, para a maioria dos indivíduos, por uma diversidade mais elevada, 

pois estes efectuam um espectro mais amplo de operações, em particular no 

caso da segunda actividade (em que todos os trabalhadores que realizam esta 

actividade têm um conteúdo do trabalho marcado por uma diversidade elevada 

das acções), a qual se associa, também, a um mais elevado grau de 
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polivalência, requerido pela própria dinâmica da organização do trabalho, bem 

como pela autonomia que os sujeitos têm na execução do seu trabalho; ainda 

que a autonomia seja uma característica generalizada a todos os sujeitos da 

amostra – marco nítido da dinâmica empresarial, como já abordámos no capítulo 

5 –, esta é particularmente destacada no caso dos electricistas electrificadores e 

dos serralheiros soldadores, pelo facto de as suas actividades implicarem a 

realização de um ciclo integral de operações que culmina no controlo sobre a 

transformação, que tem de ser realizado por quem efectuou a transformação, na 

medida em que esta não implica uma aplicação rígida dos mesmos 

procedimentos4;  

- � na actividade de montagem e ligação encontramos uma maior percentagem de 

sujeitos cujas acções são de uma diversidade elevada, na medida em que os 

trabalhadores têm a seu cargo a totalidade das operações sobre o produto ou 

subproduto; todavia, tal como já referimos, diversidade não é sinónimo de 

complexidade, sendo estas actividades as menos exigentes em termos de saber 

em uso e de domínios de acção. 

A verbalização dos sujeitos neste domínio relaciona-se, directamente, com as 

propriedades de cada actividade de trabalho, pelo que segmentámos os extractos por 

tipo de actividade de trabalho. De forma a não tornar excessiva a ilustração, optámos 

por apresentar extractos de, apenas, uma entrevista para cada categoria. 
 

Quadro 7.4 

Diversidade elevada das acções por tipo de actividade de trabalho 

TIPO DE 
ACTIVIDADE DE 

TRABALHO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

• 
M

aq
ui

na
çã

o 

e: O que é que faz num dia normal de trabalho? Como ontem ou como hoje? Descreva-me o 
seu dia.                                             
E: Geralmente, prontos, entro na empresa, tenho aqui o trabalho distribuído e a partir daí 
cumpro, digamos, com o trabalho que tenho para fazer e estou sempre, digamos, sempre 
ligado à máquina e, com excepção das faltas, estou sempre a exercer, digamos, aquilo que me 
é distribuído para fazer.                                              
(...) 
E: Quando aparece um molde é evidente é uma das peças mais trabalhosas que nós 
temos cá dentro.                       
(...) 
E: A gente tem que ler o desenho e que associar peça à peça e fazer a montagem, 
montagem geral do conjunto.                                       
(Ent. 4) 

                                                             
4 A título ilustrativo, veja-se o caso do serralheiro soldador que, ao efectuar o cordão de soldadura para 
unir duas peças, visualiza, simultaneamente, os pontos em que o cordão pode ter imperfeições, pelo que 
é necessário efectuar uma correcção. Transformação e controlo sobre a transformação são, assim, 
domínios da acção intimamente interligados. 
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TIPO DE 
ACTIVIDADE DE 

TRABALHO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

• 
M

on
ta

ge
m

 
e so

ld
ad

ur
a e: O Senhor faz as cubas de poste. Mas faz tudo, os lados, a tampa...?                                                                          

E: Tudo. Só não equipo o que diz respeito à parte eléctrica.                           
e: Portanto, também ensaia...                                                
E: Também ensaio. Monto, soldo e ensaio. Ponho-a pronta a ir para a pintura. Depois da 
pintura segue para os enchimentos de óleos e meter aquelas coisas lá dentro, o miolo, que é 
aquela parte eléctrica, mas parte de serralharia, eu executo o trabalho desde que começa 
até que acaba.                                               
(Ent. 32) 

• 
El

ec
tr

ifi
ca

çã
o 

e: Em que é que consiste o seu trabalho, o que é que faz num dia normal de trabalho? 
E: O trabalho num transformador é, em média, assim, talvez por baixo, de duas semanas. Isto 
depende também do ponto em que a pessoa pega no transformador. Porque há 
transformadores em que já começaram a trabalhar, depois aquela equipa foi para outro lado e 
a pessoa vai tapar o furo e vai continuar o serviço, que é uma coisa que eu não gosto nada, 
porque sou responsável pelo serviço que faço, não que os outros fazem. Não sou obrigado a 
chegar lá e concordar como está e às vezes ter de andar a verificar tudo, a ver se não 
há erros (que é para fazer o meu serviço tranquilo), se não há cabos trocados, não há 
marcações mal feitas. A pessoa anda sempre preocupada será que isto está bem, será 
que não está, tem que ir verificar, tem que andar a bater fios, a ver se as linhas estão 
todas bem. Outras vezes arrancar com um transformador.  
(...) 
E: O transformador é-nos entregue de manhã, vindo da montagem e uma pessoa preenche na 
ficha no chefe. Chega-nos o transformador só com a carcaça, por assim dizer, o 
transformador, todo montado, às vezes com as travessias, outras vezes não vem com as 
travessias ainda montadas. Depois a nossa parte, o serviço básico que fazemos ali em 
baixo, é montagem e desmontagem de equipamento exterior, quer dizer, idealizam-se as 
calhas, há umas normas que temos que seguir, a nível de medidas, distâncias.  
(...) 
E: Vem o transformador, uma pessoa idealiza as calhas, corta calhas, manda furar, manda 
soldar patilhas do que for preciso, para passar as calhas naquele sítio, monta a cablagem. 
(...) 
E: O cabo, prontos, é só cortar à medida, aquilo tem que ser tudo fixo com cintas, tudo 
dentro das calhas. Depois é electrificar os aparelhos todos, montar os aparelhos, 
electrificar, termómetros, relés, protecção, níveis, válvulas de compressão, caixa de 
dispersão, caixa de comando, quando necessário e outros equipamentos que às vezes os 
clientes pedem. Cada cliente tem as suas especificações, podem pedir mais aparelhos de 
protecção mais isto e mais aquilo, e tem que ser tudo montado, tudo electrificado.                                                                
(...) 
E: Já fiz de tudo cá dentro, de electricidade: montar, desmontar, reparações.                                                                   
(...) 
E: Nós é que montamos as calhas, cortamos as calhas, agarra-se no serrote, serra-se 
as calhas, lima-se, faz-se pintura, vai-se buscar duas latas de tinta e pinta-se as 
calhas. Aquilo não dá para estar a chamar um pintor para retocar calhas. Não são os 
pintores que retocam as calhas, somos nós. Os pintores vão retocar e pintar a parte do 
transformador, patilhas que são soldadas e isso tudo. 
(...) 
E: E monta-se tudo ao sítio. Faz-se de tudo, às vezes, para não se perder tempo a 
chamar este e aquele, faz-se.                                                               
(...) 
E: Em três anos fiz muito exterior, a nível de reparações, a nível de electrificação de 
transformadores também, as secagens, depois é preciso refazer, depende se o cliente 
mandar pintar também o transformador a cablagem sai toda fora, é preciso fazer aquilo 
tudo.            
(Ent. 26)               
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TIPO DE 
ACTIVIDADE DE 

TRABALHO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

• 
M

on
ta

ge
m

 e
 li

ga
çã

o 

e: O que é que o Senhor faz num dia normal de trabalho?                   
E: Num dia normal faço circuitos, faço a bobinagem e faço as ligações.      
e: O que é fazer a bobinagem?                                                
e: A bobinagem é tirar os circuitos da banca, enfiar a bobinagem e fechar o 
transformador em si, que é para avançar para as ligações.                   
e: Portanto, numa célula o que é que se pode fazer?                          
E: O circuito magnético, montar as fases e depois fazer as ligações. Tanto a BT [baixa 
tensão] como a AT [alta tensão].                                                         
(...) 
E: O chefe é que nos dá o plano e nós temos que ler o plano para ver as medidas que 
vamos dar à banca. Há que ver e fazer as contas, para ver as medidas para um lado e 
para o outro, aquilo tudo. A partir daí, está o circuito a arrancar.                                     
(Ent. 41) 

 

Vejamos, agora, exemplos de extractos de discursos de entrevistados cuja 

diversidade das acções que realizam é, predominantemente, reduzida. 
 

Quadro 7.5 

Diversidade reduzida das acções por tipo de actividade de trabalho 

TIPO DE 
ACTIVIDADE DE 

TRABALHO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

• 
M

aq
ui

na
çã

o 

e: Aqui na empresa, desde que entrou até hoje passou por várias situações profissionais 
diferentes?                                      
E: Não. Aqui foi sempre torneiro mecânico.                                 
e: Sempre torneiro mecânico. Sempre ali nos tornos paralelos?                
E: Sempre ali nos tornos paralelos.                                           
(...) 
e: O que é que faz todos os dias aqui?                                       
E: Todos os dias, trabalho no torno, não é? Sou torneiro mecânico e executo peças no 
torno.                               
(Ent. 2) 

• 
M

on
ta

ge
m

 e
 s

ol
da

du
ra

 

e: Portanto, quando o Senhor pega num trabalho, em que é que consiste?                                                                     
E: O chefe distribui o trabalho. Ele dá-me as folhas de cálculo com a ordem de fabrico, e 
eu procuro as tampas no armazém lá em cima. Então eles põem em paletes e eles dão a ordem 
de fabrico, e eu tenho que as procurar. 
(...) 
e: Em que é que consiste? 
E: Pego na tampa, a princípio deve ser desengordurada, que ela vem cheia de óleo, não é. (...) 
Pego na tampa, limpo-a, pego num bocado de desperdícios e limpo o melhor possível. E 
começo a executar o trabalho. O trabalho de princípio há ali duas condições: quando é para 
soldar, quando é o aço magnético, de princípio tenho que começar a soldar o aço magnético, 
depois rebarbar, e depois vou cravar pernos que é aquela máquina.                                                                      
Se realmente não levar aço inox, começo logo a cravar pernos, e depois começo a montar os 
acessórios da tampa, o que implica soldar, rebarbar, lixar, cravar pernos e depois 
montar os acessórios que são necessários.      
(...) 
e: E depois está pronta?                                                     
E: Depois está pronta para a decapagem.                                       
e: E depois?                                                                 
E: Damos-lhe uma limpadela, para se aperfeiçoar, tirar os salpicos, e depois vai para o 
desengordurador e depois vai para a pintura.               
(Ent. 29) 
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TIPO DE 
ACTIVIDADE DE 

TRABALHO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

• 
M

on
ta

ge
m

 e
 

lig
aç

ão
 

e: E actualmente, o que é que o Senhor faz?                                 
E: Estou a montar os transformadores, meter aquela tubagem toda, meter o 
conservador na parte de cima, ligar a tubagem toda. Depois de meter aquela tubagem 
toda, nós é que o pomos pronto para ir para o laboratório. A parte de serralheiro.                      
(Ent. 27)          
 
            

 

O domínio da diversidade das acções é um dos que nos levantou algumas 

dificuldades de ilustração com extractos a partir dos discursos dos sujeitos, uma vez 

que as nossas decisões de categorização assentam, de forma muito significativa, na 

observação, análise e caracterização das actividades de trabalho. Contudo, a partir 

dos extractos apresentados, procuraremos, de seguida, explicitar, de forma 

contrastada, os dois pólos da diversidade, tendo em conta, não apenas os discursos 

dos entrevistados em questão, mas, também, o conhecimento que detemos acerca 

das actividades realizadas. 

No caso da actividade de maquinação, estamos perante uma diferenciação 

nítida entre os entrevistados 4 e 2. O primeiro é um trabalhador que assegura um 

trabalho de maquinação numa mandriladora, máquina que permite operar, sobre a 

matéria, uma diversidade vasta de operações. Toda a sua actividade pressupõe 

acções diferenciadas de preparação, de afinação e regulação dos dispositivos técnicos 

e das matérias-primas, de controlo sobre a transformação, para além da 

transformação em si. Como o trabalhador refere, quando se trata da fabricação de um 

molde (actividade a que assistimos em diversos momentos da observação), para além 

das acções de transformação serem diversas (como tornear e fresar), esta actividade 

implica uma atenção redobrada no controlo da transformação, em particular ao nível 

das intervenções do dispositivo técnico sobre o objecto. Pressupõe o domínio de 

saberes, não apenas práticos, mas igualmente teóricos – devido à necessidade de 

controlar todo o processo e os trâmites da transformação – e procedimentais – pois os 

procedimentos são de um elevado grau de precisão. O entrevistado 2 é torneiro 

mecânico e desempenha, essencialmente, uma actividade de transformação e de 

controlo sobre a transformação num torno paralelo, que se trata de um dispositivo 

mono-operacional e em que a intervenção do trabalhador sobre a matéria-prima é 

apenas uma: tornear, com a mediação do dispositivo técnico. Estamo-nos a referir a 

peças simples e homogéneas, que serão alvo de uma integração posterior num 
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produto, enquanto numa mandriladora podem ser efectuados moldes ou peças de 

máquinas, produtos que têm na sua base um projecto único. Estamos, assim, em 

presença de uma distinção clara que se encontra associada às particularidades, quer 

dos dispositivos técnicos, quer da matéria-prima e dos produtos. A esta polarização 

podemos fazer a correspondência, proposta por Malglaive (1990, p. 57-59), na 

abordagem da relação entre a acção e os dispositivos técnicos, entre operários 

reguladores e profissionais. Os primeiros têm uma actividade centrada, como já 

referimos, na preparação da máquina e no controlo dos respectivos movimentos, mas 

a sua acção é orientada pelas instruções definidas ao nível da concepção e 

programação do trabalho; corresponde, no nosso trabalho, ao entrevistado 2; já os 

operários profissionais – como é o caso do entrevistado 4 – têm um domínio mais 

alargado dos procedimentos, efectuando uma organização do seu trabalho e 

rectificações, caso seja necessário, nas instruções de trabalho. A única função que 

constatámos que os profissionais constitutivos da nossa amostra não cumprem, 

nestas circunstâncias, é a de orientar o trabalho de operários especializados, salvo em 

raras excepções. Quer num caso, quer noutro, nunca estamos perante “operários 

especializados”, o terceiro tipo de operários referido pelo autor. Estes últimos 

efectuam, exclusivamente, um trabalho de “carregamento e descarregamento das 

peças na máquina” (Malglaive, 1990, p. 57).  

No que respeita à actividade de montagem e soldadura, gostaríamos de 

assinalar que, no caso do entrevistado 32, estamos perante uma actividade 

caracterizada por uma diversidade elevada, pois o trabalhador garante o ciclo integral 

de montagem, soldadura e ensaio, ou seja, de transformação e de controlo sobre a 

transformação (para além das actividades a montante e a jusante destas); o 

entrevistado 29 tem as suas acções circunscritas à montagem e soldadura, ou seja, 

transformação e parte do controlo sobre a transformação, não efectuando uma 

verificação final; trata-se de uma diversidade reduzida. Adicionalmente, é de reter que 

o primeiro entrevistado efectua um produto na íntegra – a cuba de um transformador –, 

quando o segundo apenas efectua uma parte – a tampa da cuba. Estamos perante 

uma clara diferença, quer do ponto de vista da diversidade das acções, quer do 

objecto sobre o qual elas recaem, factores que estão intimamente ligados entre si. 

Finalmente, relativamente à montagem e ao estabelecimento de ligações, o 

entrevistado 41 efectua o ciclo integral do produto afecto ao sector onde se encontra – 

montagem final da direcção Transformadores de Distribuição – enquanto o 

entrevistado 27 executa partes da montagem final. Ambos exercem o seu trabalho em 
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equipa, mas se o primeiro executa toda a fase final, o segundo assegura a montagem 

de componentes parciais, exclusivamente no domínio da serralharia. 

Podemos concluir que estamos perante diferenciações intrínsecas ao conteúdo 

de cada actividade de trabalho, nas quais estão sempre presentes, de forma 

articulada, quer as características das acções, quer as especificidades dos produtos e 

dos dispositivos técnicos.  

 

A título de síntese da estruturação da acção, podemos concluir que existem 

constrangimentos e especificidades organizacionais e profissionais que limitam a 

multivalência profissional e a sua acção em contextos organizacionais diversificados. 

Predomina uma lógica híbrida entre o que Marsden designa mercados profissionais de 

qualificações transferíveis e mercados internos de qualificações não transferíveis 

(1989, p. 219). As actividades de trabalho em questão têm de ser realizadas por 

profissionais que dominam os procedimentos e saberes necessários, mas a sua 

configuração é, simultaneamente, delimitada pelas especificidades da empresa e dos 

produtos fabricados no seu interior, o que dificulta a respectiva transferibilidade.  

A elevada diversidade das acções, em particular na actividade de trabalho de 

electrificação, prende-se com uma lógica de atribuição aos trabalhadores, ou a 

equipas de trabalhadores, de ciclos integrais de fases do processo produtivo, os quais, 

quer sejam mais amplos, quer mais restritos, são, sempre, dotados de graus 

consideráveis de coerência e diferenciação internas.  

Estamos perante uma estruturação profissional da acção assente no conteúdo 

intrínseco das acções, em detrimento da sua extensão.  

 

2.2. Os procedimentos de excepção accionados na resolução das perturbações  

 

A análise das perturbações que afectam a actividade quotidiana de trabalho foi 

efectuada por intermédio, não apenas do discurso dos sujeitos, mas também do 

tratamento de uma grelha que foi preenchida pelos superiores hierárquicos directos5. 

A opção por estas duas fontes de recolha de informação deve-se a duas razões. A 

primeira é que visamos perceber se existe uma congruência entre as percepções dos 

trabalhadores e as dos seus superiores hierárquicos directos, por força da incerteza 

                                                             
5 V. anexos J e K, os quais correspondem, respectivamente, à grelha de análise das perturbações e à 
tipificação dos seus parâmetros de análise. No ponto 7 do capítulo 5 podem encontrar-se alguns dos 
pressupostos teórico-metodológicos subjacentes a este domínio da pesquisa, os quais nos coibimos de 
repetir.  
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que rodeia a problemática das perturbações e das interpretações divergentes que os 

sujeitos delas fazem. A segunda prende-se com o facto de as chefias terem uma 

visão, à partida, mais abrangente das principais perturbações no “normal” 

funcionamento do sector ou equipa que chefiam.  

Iremos, em primeiro lugar, abordar a perspectiva das chefias para, num segundo 

momento, nos determos na dos trabalhadores. 

Procedemos a uma análise de onze grelhas de identificação das perturbações, 

uma por cada um dos sectores estudados das cinco direcções da Electrotensão, com 

a excepção do sector de electrificação da direcção Aparelhagem de Média Tensão6. 

Estudámos, não apenas o domínio em que as perturbações têm lugar, mas também 

todo o seu processo de diagnóstico e resolução7. Refira-se, ainda, que as 

perturbações identificadas pelas chefias directas são um reflexo das suas 

representações acerca do que mais perturba o funcionamento do sector ou direcção 

que dirigem, o que acaba também por ilustrar o que consideram ser as prioridades de 

resolução. Esta, na esmagadora maioria dos casos, ultrapassa a sua esfera de acção 

e de responsabilidade. 

  
Quadro 7.6 

Análise das principais perturbações por direcção e sector da direcção 

Direcção 
e sector 

da 
direcção 

Domínio 
 

Origem 
 

Localiza-
ção 

 

Frequên-
cia 

 

Forma de 
diagnós-

tico 
 

Forma de 
resolu-

ção 
 

Sujeitos 
implica-

dos 
 

Avalia-
ção dos 
efeitos 

FABRICA-
ÇÕES 

MECÂNI-
CAS 

Transforma-
ção 

Interna Localizada 
na 
fabricação 

Ocasional Observação 
mediada do 
produto 

Correcção Superior 
hierárquico 
directo 
 
Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 
 

APARE-
LHAG. DE 

ALTA 
TENSÃO E 
SUBEST. 
MÓVEIS 

Matéria-       
-prima 

Externa Alargada Permanente Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Não 
resolução 

Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 A excessiva carga de trabalho do respectivo superior hierárquico directo tornou impossível, na data de 
recolha da informação, o preenchimento da grelha. Todavia, apercebemo-nos de que a perturbação mais 
relevante neste sector não difere da diagnosticada pela chefia do sector a montante: a falta de matéria-
prima na montagem de normablocos. Estes dois sectores estão interligados entre si, pois, num mesmo 
espaço físico, efectuam um trabalho sequencial e simultâneo sobre o produto: montagem e ligação e 
electrificação. Neste sentido, a ausência de informação para este sector não foi, de todo, prejudicial, nem 
enviesou a análise. 
7 O tratamento das grelhas referidas conduziu-nos a efectuar algumas opções de não tratamento e de 
agregação de parâmetros, as quais se encontram devidamente explicitadas no anexo K. 
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Direcção 
e sector 

da 
direcção 

Domínio 
 

Origem 
 

Localiza-
ção 

 

Frequên-
cia 

 

Forma de 
diagnós-

tico 
 

Forma de 
resolu-

ção 
 

Sujeitos 
implica-

dos 
 

Avalia-
ção dos 
efeitos 

TRANS-
FOR. DE 

POTÊNCIA 
 

Fabric. de 
chaparia 

Dispositivos 
técnicos 

Externa Alargada Ocasional Disfunção do 
dispositivo 
técnico 

Correcção Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 

 Matéria-       
-prima 

Externa Localizada 
na 
fabricação 

Permanente 
 
Ocasional 

Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Reclamação 
e correcção 
 

Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 

Bobina-
gem Core 

Instruções 
de trabalho 

Externa Alargada Permanente Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Correcção Trab. de 
dep. técn. 
esp 

Atrasos na 
fabricação 

 Matéria-       
-prima 

Externa Alargada Permanente Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Reclamação 
e correcção 

Superior 
hierárquico 
directo 

Atrasos na 
fabricação 

 Dispositivos 
técnicos 

Interna Alargada Ocasional Disfunção do 
dispositivo 
técnico 

Reclamação 
e correcção 

Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 

 Transforma-
ção 

Interna Alargada Ocasional Observação 
mediada do 
produto 

Correcção e 
prevenção 

Trabalha-
dores 
operacionais 

Atrasos na 
fabricação 

Formação 
de fases 

Matéria-       
-prima 

Externa Localizada 
na 
fabricação 
ou no 
planeamento 
e gestão da 
produção 

Permanente Observação 
directa do 
produto 

Reclamação 
e correcção 

Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 
 
Consumo 
excessivo de 
material 

Montagem 
final 

Sistema de 
produção e 
organização 
do trabalho 

Externa Alargada Permanente Não se 
aplica 

Correcção Trabalha-
dores 
operacionais 
 
Superior 
hierárquico 
directo 

Atrasos na 
fabricação 

 Gestão dos 
RH 

Externa Localizada 
na 
fabricação 

Permanente Avaliação do 
desempenho 

Correcção Trabalha-
dores 
operacionais 
 
Superior 
hierárquico 
directo 

Atrasos na 
fabricação 

TRANS-
FOR. 
DE 

DISTRIBUI
-ÇÃO 

 
Fabric. de 
chaparia 

Instruções 
de trabalho 

Interna 
 
Externa 

Alargada Ocasional 
Permanente 

Observação 
directa do 
produto 
 
Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Reclamação 
e correcção 
Correcção 

Superior 
hierárquico 
directo 
 
Trab. de 
dep. técn. 
esp. 
 
Trabalha-
dores 
operacionais 

Atrasos na 
fabricação 

 Matéria-       
-prima 

Externa Alargada Permanente Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Correcção Superior 
hierárquico 
directo 
 
Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 

 Transforma-
ção 

Interna Localizada 
na 
fabricação 

Ocasional 
 

Observação 
directa do 
produto 

Correcção e 
prevenção 

Trabalha-
dores 
operacionais 

Atrasos na 
fabricação 

 Dispositivos 
técnicos 

Interna Localizada 
na 
fabricação 

Permanente Disfunciona-
mento do 
dispositivo 
técnico 

Correcção e 
prevenção 

Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 
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Direcção 
e sector 

da 
direcção 

Domínio 
 

Origem 
 

Localiza-
ção 

 

Frequên-
cia 

 

Forma de 
diagnós-

tico 
 

Forma de 
resolu-

ção 
 

Sujeitos 
implica-

dos 
 

Avalia-
ção dos 
efeitos 

Bobina-
gem 

Dispositivos 
técnicos 

Interna Alargada 
 
Localizada 
na 
fabricação 

Ocasional Disfunciona-
mento do 
dispositivo 
técnico 

Correcção Trab. de 
dep. técn. 
esp. 
 
Trabalha-
dores 
operacionais 

Atrasos na 
fabricação 

 Sistema de 
produção e 
organização 
do trabalho 

Externa Localizada 
no 
planeamento 
e gestão da 
produção 

Permanente Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Não 
resolução 

Não se 
aplica 

Não se 
aplica 

Montagem 
final 

Matéria-       
-prima 

Externa Localizada 
na 
fabricação 

Permanente Observação 
directa do 
produto 

Reclamação 
e correcção 

Superior 
hierárquico 
directo 
 
Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Consumo 
excessivo de  
material 

 Dispositivos 
técnicos 

Interna Alargada Permanente Disfunciona-
mento do 
dispositivo 
técnico 

Correcção Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 

 Transforma-
ção 

Externa Localizada 
na 
fabricação 

Ocasional Observação 
mediada do 
produto 

Reclamação, 
correcção e 
prevenção 

Superior 
hierárquico 
directo 

Consumo 
excessivo de 
material 

APARE-
LHAG. 

DE MÉDIA 
TENSÃO 

 
Fabric. de 
chaparia 

Matéria-       
-prima 

Externa Localizada 
na 
fabricação 

Ocasional Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 
 
Observação 
mediada do 
produto 

Reclamação 
e correcção 

Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 

 Transforma-
ção 

Interna Localizada 
na 
fabricação 

Ocasional Observação 
directa do 
produto 

Correcção Trabalha-
dores 
operacionais 

Atrasos na 
fabricação 

Montagem 
de norma- 

blocos 

Matéria-       
-prima 

Externa Localizada 
na 
fabricação 

Permanente Análise da 
documen-
tação de 
trabalho 

Reclamação 
e correcção 

Trab. de 
dep. técn. 
esp. 

Atrasos na 
fabricação 

 

O domínio de maior incidência das perturbações é o relativo à matéria-prima, 

devido ao facto de esta não estar disponível quando necessária e à sua falta de 

qualidade. Esta perturbação está dependente da acção de fornecedores internos e 

externos à empresa. Ou seja, no primeiro caso, referimo-nos aos sectores a montante, 

responsáveis pela produção de componentes ou por uma fase do processo de 

fabricação e, ainda, a secções como o armazém de matérias-primas. No segundo 

caso, trata-se de fornecedores externos, que, embora sendo controlados por 

profissionais da Electrotensão (que assume o estatuto de empresa contratante), nem 

sempre cumprem os requisitos de qualidade necessários. Tal acarreta 

disfuncionamentos associados, ainda que indirectamente, ao planeamento e à gestão 

da produção. Num domínio próximo deste último, isto é, ao nível da produção e da 

organização do trabalho, são referidas perturbações nos sectores de montagem final e 

de bobinagem, respectivamente, das direcções Transformadores de Potência e 

Transformadores de Distribuição. Porém, são perturbações de uma natureza diferente 
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da acima explicitada. No primeiro sector, está em causa a falta de espaço físico para 

desenvolver as actividades. Torna-se necessário, na opinião do superior hierárquico 

directo, proceder a uma optimização do lay out. Como se trata da etapa final de 

montagem de um produto de grande envergadura, a sua realização requer espaço 

para as actividades desenvolvidas, para além de ser um espaço físico que é partilhado 

pelos profissionais responsáveis pela verificação da qualidade, pois é difícil, dada a 

dimensão do produto, movimentá-lo depois de montado. No sector de bobinagem da 

direcção Transformadores de Distribuição, está em causa o facto de os tempos 

atribuídos para a realização das operações, se encontrarem desajustados à sua 

execução, pois os trabalhadores nunca os conseguem cumprir. Trata-se de um 

problema que urge resolver, pois acarreta consigo uma “acumulação de horas negativas”, 

na expressão da chefia, sendo necessária, como refere, a “intervenção da equipa de tempos 

e métodos”, de forma a não protelar o problema. 

A concentração das perturbações, referidas pelas chefias, em determinados 

domínios de actuação, atesta que estamos em presença de uma dinâmica 

organizacional característica da Electrotensão que atravessa o funcionamento das 

suas várias direcções e dos respectivos sectores. 

Os domínios explicitados – relativos à matéria-prima e ao sistema de produção e 

organização do trabalho – são considerados pelas chefias como tendo uma origem 

externa ao sector ou direcção que têm sob a sua responsabilidade, manifestando, 

simultaneamente, uma atitude de impotência de actuação sobre eles. Atitude análoga, 

mas menos acentuada, exprimem relativamente às instruções de trabalho omissas ou 

com incorrecções, o que se enquadra nas áreas do planeamento e preparação do 

trabalho, podendo, ainda, chegar à esfera das actividades de I&D, pois as instruções 

são relativas, frequentemente, a aspectos técnicos de funcionamento dos produtos8. 

Os domínios das perturbações cuja origem é considerada, pelas chefias, interna 

ao sector ou direcção, são relativos à materialidade do trabalho, a saber: a danificação 

dos dispositivos técnicos e o exercício incorrecto da actividade de transformação. 

Trata-se de perturbações mais associadas à acção dos trabalhadores operacionais e, 

logo, têm a sua origem no exercício quotidiano da actividade de trabalho. Todavia, são 

os domínios das perturbações menos referidos. A análise dos superiores hierárquicos 

                                                             
8 É também neste sentido que, como iremos ver mais adiante neste capítulo, quando questionados acerca 
dos saberes que mobilizam, os trabalhadores operacionais conferem uma importância basilar à 
interpretação das instruções de trabalho, o que está associado, possivelmente, não apenas à prática 
quotidiana de trabalho, mas, igualmente, à chamada de atenção, por parte dos superiores hierárquicos, 
para a importância do domínio da acção relativo à preparação do trabalho, para que esta seja executada 
de acordo com a respectiva concepção e planificação. 
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directos orienta-se, maioritariamente, para problemas que extravasam o seu domínio 

de actuação e de supervisão.  

O facto de serem referenciados domínios de perturbações cujas causas não se 

enquadram na dinâmica de cada sector ou direcção pode ser interpretado segundo 

três ópticas de análise.  

A primeira é relativa ao facto de as chefias tenderem a referenciar, de forma 

mais incisiva, perturbações que são externas à sua esfera de acção, não sendo, 

assim, atribuída a responsabilidade à unidade organizacional que dirigem. Pode, neste 

sentido, constituir uma tendência, por parte dos sujeitos, de externalizarem os 

disfuncionamentos. Este é um tipo de leitura consonante com a interpretação de 

Argyris e Schön, quando, na apresentação dos “sistemas limitados de aprendizagem”, 

referem o facto de os sujeitos atribuírem a factores externos erros que não corrigem, 

nem podem corrigir, pois não têm qualquer controlo sobre a sua origem (1978, p. 116). 

Esta atitude conduz, simultaneamente, a uma não resolução dos problemas, a uma 

desresponsabilização face a eles e, consequentemente, a uma inibição da 

aprendizagem. 

A segunda possível explicação é a de que os problemas que surgem associados 

ao desempenho quotidiano de trabalho não constituem, na óptica dos sujeitos, 

problemas em si, ou seja, não são encarados como impeditivos da realização da 

actividade. Estes são parte integrante do conteúdo das actividades de trabalho, na 

medida em que a sua resolução foi sendo aprendida quotidianamente. Já tivemos 

várias vezes oportunidade de referir que, como não estamos, em nenhuma das 

direcções, face a um trabalho repetitivo e parcelarizado, é o próprio conteúdo das 

actividades que, pela sua natureza – integrada e associada à fabricação de um 

componente de um produto, ou de um produto na íntegra – pressupõe a resolução 

constante e permanente do que poderíamos denominar perturbações (como a 

alteração de uma instrução de trabalho ou a afinação imprevista de um dispositivo 

técnico), mas que são constitutivas dos saberes e das capacidades que o sujeito 

mobiliza9.  

                                                             
9 É possível que o recurso à análise e identificação das competências por via do diagnóstico, estudo e 
resolução de problemas constitua uma via técnico-metodológica frutífera face, em particular, a duas 
realidades organizacionais e profissionais diferenciadas a saber: em empresas pautadas por uma 
organização do trabalho taylorista, em que os problemas constituem situações de excepção e exigem a 
paragem do processo produtivo, sendo raramente o trabalhador a solucioná-los; em actividades de 
trabalho que implicam acções de resolução de problemas estruturadas, sendo facilmente identificáveis. É 
o caso da análise desenvolvida por Hoc (1996) sobre, por exemplo, o controlo de tráfego aéreo.   
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Finalmente, a terceira via de explicação possível (a qual é complementar à 

segunda) é relativa ao facto de as perturbações serem interpretadas pelas chefias 

directas como todas as situações que impedem a prossecução da actividade, o que é 

visível na avaliação dos efeitos das perturbações. Esta concretiza-se, 

maioritariamente, em atrasos dos prazos da fabricação, que comprometem, 

seguramente, os prazos fixados internamente e podem pôr em risco os prazos de 

entrega do produto ao cliente. Os efeitos referidos não têm consequências directas no 

processo de fabricação nem no produto. Neste sentido, a externalização da origem 

das perturbações pode estar associada a uma representação de perturbação da 

actividade “normal” do sector ou direcção como algo que os superiores hierárquicos 

directos não conseguem controlar, e, logo, resolver no âmbito do exercício das suas 

funções. É provável que a forma como as chefias expõem esta dimensão (ao 

preencherem as referidas grelhas) esteja associada à definição de uma ordem de 

prioridades dos problemas que os sujeitos têm para resolver. São perturbações não 

controláveis que, no momento, assumem prioridade e que são tanto mais relevantes, 

quanto mais a avaliação dos efeitos se refere a atrasos na fabricação, os quais, para 

além de se traduzirem, na esmagadora maioria dos casos, em quebras de 

produtividade, constituem um factor de pressão, sobre as chefias, por parte dos seus 

superiores hierárquicos.  

Em termos de efeitos das perturbações, é também assinalado o consumo 

excessivo de material, devido ao não cumprimento dos requisitos de qualidade, o que 

acaba por ter consequências análogas em termos de atrasos internos e, 

eventualmente, externos, na entrega dos produtos, ao que acrescem custos adicionais 

em material, transporte ou tempo.  

Uma última chamada de atenção, em relação aos domínios das perturbações, 

vai para a referência do superior hierárquico directo do sector de montagem final da 

direcção Transformadores de Potência, acerca da deficiente formação de electricistas 

contratados ao abrigo do regime de trabalho temporário. Esta perturbação, que está 

relacionada com a política de gestão dos RH, acarreta para o sector um problema 

adicional, pois os trabalhadores temporários têm de ser ensinados pelos colegas. 

Estes últimos, por seu turno, no decorrer da actividade de ensino, acabam por não 

desenvolver a sua actividade de trabalho ou, pelo menos, por não o fazer no ritmo 

esperado. Assim, a falta de profissionais preparados para o exercício de determinadas 

actividades de trabalho, em fases de intensificação do ritmo da produção e de 
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insuficiência dos RH disponíveis, é colmatada com a contratação temporária de 

pessoas não qualificadas para as funções que têm de exercer.  

No que diz respeito à localização das perturbações, as chefias fazem referência, 

quer a máquinas ou postos de trabalho específicos, quer a perturbações que são 

generalizadas a todo o sector ou direcção, como é o caso dos erros ou omissões nas 

instruções de trabalho, não se verificando um predomínio particular da sua localização. 

Se as primeiras permitem uma resolução circunscrita, já as segundas, por serem mais 

genéricas, implicam um campo de intervenção mais alargado e, possivelmente, a 

implicação de um conjunto mais amplo de profissionais. 

Quanto à frequência das perturbações, predominam as de cariz permanente, ou 

seja, que são um obstáculo efectivo à actividade regular das direcções e dos seus 

sectores. No entanto, a abordagem deste parâmetro só faz sentido se o cruzarmos 

com o domínio das perturbações. Constata-se que as perturbações associadas à 

matéria-prima, às instruções de trabalho e ao sistema de produção e organização do 

trabalho são, na esmagadora maioria dos casos, permanentes, o que reforça a nossa 

ideia, acima explicitada, da existência de uma ordem de prioridades do que urge 

resolver, ainda que possa não depender dos superiores hierárquicos directos. Já as 

perturbações que têm lugar no decorrer do processo de transformação são sempre 

ocasionais e corrigidas pelos trabalhadores operacionais. 

O diagnóstico das perturbações implica, em grande parte dos casos, a análise 

da documentação de trabalho, que permite detectar: a falta de matéria-prima 

necessária à execução; a existência de imprecisões, erros ou falta de informação nas 

instruções de trabalho; a presença de problemas na definição de tempos e prazos de 

fabricação. O diagnóstico precede, frequentemente, o processo de transformação, 

embora nem sempre seja efectuado pela chefia. Não raras vezes, como iremos ver 

mais adiante, são os trabalhadores que diagnosticam e informam o seu superior 

hierárquico directo, o que permite evitar e ultrapassar potenciais problemas em etapas 

posteriores. Esta forma de diagnóstico exige acções simbólicas acompanhadas pela 

cognição (Malglaive, 1990), as quais pressupõem a reconstituição dos procedimentos 

para localizar eventuais desvios e a associação daqueles às respectivas condições de 

concretização. O diagnóstico por observação directa ou mediado por dispositivos 

técnicos encontra-se mais associado à materialidade do trabalho, e, logo, a acções 

materiais. No entanto, prevalecem as acções de cariz abstracto-formal, associadas ao 

controlo da transformação, pelo qual se procede à verificação dos parâmetros a que o 

produto tem de obedecer. 



 651 

A correcção das perturbações é uma realidade, apenas, em situações muito 

esporádicas e concretiza-se em medidas de prevenção futura. É o caso, no sector de 

montagem final dos transformadores de distribuição, no qual, face à identificação de 

defeitos num componente do produto, é preenchida uma “ficha de defeitos”. O 

objectivo é identificar a perturbação, localizá-la e procurar as vias mais adequadas de 

resolução. Estamos em presença de casos (ainda que esporádicos, face ao conjunto 

das perturbações apresentadas), em que é efectuado um esforço de aprendizagem 

organizacional, ou seja, na acepção de Argyris e Schön (1978), de incorporação da 

correcção na “teoria da acção organizacional em uso” e, em algumas situações, na 

“teoria da acção organizacional formal”. Nos restantes casos, é possível que as 

perturbações tendam a perpetuar-se. As chefias identificam perturbações que exigem 

uma resolução rápida, pois afectam, de forma permanente, o desenrolar quotidiano 

das actividades de trabalho. No entanto, essa resolução não passa por uma actuação 

preventiva, o que conduz à manutenção dos procedimentos, não se verificando um 

efeito cumulativo de aprendizagem. Na actividade de montagem e ligação na direcção 

Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis, a falta de peças ou componentes 

é muito frequente, chegando-se ao ponto de, na perspectiva do superior hierárquico 

directo, ser difícil determinar a data de entrega do produto ao cliente. Assim, vão-se 

sucedendo montagens incompletas, em função das peças disponíveis, e os produtos 

vão sendo armazenados até existirem as peças em falta para finalizar a sua 

fabricação. O superior hierárquico directo reforça a importância deste problema, com o 

argumento de que os trabalhadores que tem sob sua supervisão são polivalentes, não 

podendo, por essa via, surgir perturbações.  

Finalmente, refira-se que os superiores hierárquicos directos referem muito 

esporadicamente a participação dos seus subordinados na resolução das 

perturbações a que aludem. Atendendo ao facto de uma parte considerável das 

mesmas extravasar a esfera de actuação das próprias chefias, não é de estranhar que 

estas remetam a resolução daquelas para trabalhadores de departamentos técnicos 

especializados, como é o caso do planeamento do trabalho (quando estão em causa 

erros ou omissões nas instruções de trabalho), ou do sector responsável pela gestão 

de stocks (quando a perturbação é relativa à falta de matéria-prima), ou, ainda, da 

equipa de manutenção (se houver necessidade de resolver uma avaria num 

dispositivo técnico).  

Vejamos, agora, o que os trabalhadores referem a este propósito.  
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Devido ao facto de estarmos perante uma convergência das respostas dos 

trabalhadores com as dos superiores hierárquicos directos, categorizámos as 

principais perturbações com que os sujeitos se deparam no seu trabalho nos mesmos 

domínios explicitados pelas chefias. Considerámos, adicionalmente, o grau de 

participação dos sujeitos na sua resolução, o que nos permitiu, de igual modo, aferir a 

autonomia dos trabalhadores face aos seus superiores hierárquicos directos. Se para 

estes últimos, efectuámos uma abordagem mais completa, pois são indivíduos 

detentores de uma visão global de todo o sector ou direcção, no caso dos 

trabalhadores cuja perspectiva é, necessariamente, mais restrita, considerámos 

suficiente limitarmo-nos aos dois itens acima referidos – domínio das perturbações e 

autonomia na sua resolução –, pois, eles próprios teriam, possivelmente, dificuldade 

em preencher uma grelha equivalente para a sua actividade de trabalho. 

 
Quadro 7.7 

Domínios das perturbações por autonomia de resolução 

Domínio das 
perturbações 

 
Autonomia na 
resolução das 
perturbações 

Instruções 
de 

trabalhoa)  

Matéria-    
-primab) 

Dispositi-
vos 

técnicosc) 

Sistema de 
produção e 
organiza-

ção do 
trabalhod) 

Transfor-
maçãoe) 

TOTAL 

 N % N % N % N % N % N % 
Resolução 
autónoma 8 6.7 14 11.8 8 6.7 11 9.2 2 1.7 43 36.1 

Resolução não 
autónoma – 
responsabilidade 
da hierarquia 

19 16 28 23.5 10 8.4 7 5.9 2 1.7 66 55.5 

Resolução não 
autónoma – 
responsabilidade 
técnicaf)  

0 __ 4 3.4 5 4.2 1 0.8 0 __ 10 8.4 

TOTAL 27 22.7 46 38.7 23 19.3 19 15.9 4 3.4 119 100 
a) A perturbação em causa é a detecção de erros ou omissões nas instruções de trabalho. 
b) Contempla as seguintes perturbações: falta de matéria-prima; matéria-prima com defeitos.  
c) Contempla as seguintes perturbações: danificação das ferramentas; avaria do equipamento.  
d) Contempla as seguintes perturbações: falta de organização; falta de ferramentas.  
e) A perturbação em causa é a execução incorrecta do trabalho. 
f) A resolução das perturbações é remetida para trabalhadores de departamentos técnicos especializados, tais como o 
da manutenção. 
 
 
 

Uma visão mais agregada dos domínios, permite-nos concluir que as 

perturbações associadas às instruções de trabalho10, à matéria-prima e ao sistema de 

produção e organização do trabalho podem ser enquadradas no funcionamento 

                                                             
10 É interessante verificar, como veremos mais adiante neste capítulo, que os sujeitos, quando identificam 
os saberes de que necessitam, salientam, precisamente, a interpretação das instruções de trabalho, para 
evitar erros na execução. 
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organizacional. A sua origem não radica nos sujeitos, limitando-se estes a detectá-los 

e a informar o seu superior hierárquico directo. Já as perturbações relativas aos 

dispositivos técnicos e à acção de transformação são relativas à acção do sujeito. 

Os domínios onde as perturbações são mais frequentes são, claramente, ao 

nível do funcionamento organizacional, extravasando, assim, a acção dos 

trabalhadores, pois ocorrem independentemente da sua intervenção. Destaca-se, em 

particular, a falta de matéria-prima ou a existência de defeitos na mesma. À 

semelhança do que constatámos para os superiores hierárquicos directos, o discurso 

dos trabalhadores na identificação das perturbações orienta-se mais para factores que 

ultrapassam a sua acção. 

Por seu turno, constatámos que predomina, claramente, a resolução não 

autónoma das perturbações, representando o superior hierárquico directo, quer o 

destinatário da comunicação da perturbação, quer a instância da resolução. A 

obediência à hierarquia é um princípio comum a todas as direcções da Electrotensão, 

podendo a chefia, por seu turno, resolver o problema ou então recorrer a serviços 

técnicos especializados. A “hierarquia de gestão” (Mintzberg, 1995, p. 335) é mantida 

e respeitada, numa linha taylorista de delimitação do exercício da autoridade. É 

frequente constatarmos que o sujeito, mesmo que consiga resolver sozinho a 

perturbação, não o faz, por estar estabelecido que o problema tem de ser comunicado 

à chefia respectiva, cabendo a esta última tomar uma decisão11. Este procedimento 

encerra em si, do ponto de vista do funcionamento organizacional, quer uma 

vantagem, quer uma desvantagem: uma vantagem, porque permite evitar que os 

sujeitos, se resolvessem autonomamente as perturbações, o fizessem de forma 

incorrecta, o que implicaria accionar uma nova acção, provavelmente, por intermédio 

do superior hierárquico; uma desvantagem, porque constitui um procedimento rígido e 

limitador da acção individual, o que conduz a uma diminuição do grau de autonomia 

dos sujeitos e, consequentemente, a uma menor possibilidade de desenvolvimento e 

transformação de saberes por esta via; esta rigidez acarreta a não participação dos 

trabalhadores (pelo menos de todos) na criação e aplicação de procedimentos de 

resolução e fomenta uma atitude de desresponsabilização. 

Os extractos que se seguem procuram ilustrar o que acabamos de enunciar.  

 

                                                             
11 Como já referimos na análise das respostas dos superiores hierárquicos directos, a correcção das 
perturbações é muito esporádica, pois diz respeito a problemas que extravasam o seu domínio de 
actuação. 
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Quadro 7.8 

A autonomia na resolução de perturbações 

AUTONOMIA EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Resolução 
autónoma  
 
 

e: E durante o seu trabalho, quais são os principais problemas ou imprevistos que tem?                                             
E: A banda pode deteriorar.                                                   
e: O que é que faz?                                                          
E: Se o chefe estiver, até o chamamos e dizemos: "está isto assim e assim" ou chamamos logo 
o homem do armazém. As bandas vêm em rolos, em que elas levam uma pancada, quer seja 
alguém a tirar a banda dos rolos, ou a encostar, que elas ficam logo estragadas. Se o chefe 
não está, a gente resolve o problema sozinhos.                     
e: E o que é que faz?                                                          
E: Eu, por exemplo, faço (e eles também fazem): onde estiver um bocado amassado, 
endireita-se muito direitinho, isola-se aquela zona, depois traz-se mais um bocado. Fiz 
6, 7 bobines com a banda com problemas, mas não queimou por isso; elas ficaram bem 
isoladas, só que é um atraso. Isso é um problema que pode surgir e que acontece. Se o 
chefe não estiver, resolvemos o problema sozinhos, e depois dizemos: "olhe, perdi aqui um 
bocado de tempo, porque foi assim, assim e assim", não estava aqui mais ninguém, tive que 
resolver. Desde que a gente saiba que vai isolado, não precisa de estar a chamar ninguém. 
Mas se o chefe estiver cá, chama-se. Se não estiver, tem de se resolver. A gente já tem 
experiência suficiente para saber que o transformador vai perfeitamente bem, que isolou-se.                                             
(Ent. 34) 
 
e: Durante o seu trabalho quais são os principais problemas ou imprevistos?                                                               
E: Ora bem, às vezes acontece, às vezes o material, a gente está a soldar e o ferro dá-
se uma pancada e ele parte-se e eu fico chateado, que é o aço que está mais duro, não 
é uma peça com aço macio, está mais duro.         
e: E o que é que faz?                                                        
E: Entretanto a gente às vezes rebarba um bocadinho, tira-lhe aquela película e ele já 
adere melhor. Já aconteceu também, por exemplo, eu estar a soldar pernos galvanizados, 
com a chapa galvanizada também, e tenho tendência de partir, quando as duas películas 
são da mesma coisa, porque geralmente o ferro quando é zincado deve ser soldado na chapa 
não zincada. Quando ela é zincada não adere. Tem que se tirar (é isso que às vezes dá 
trabalho), um bocadinho à película para ela aderir, tanto de um lado como do outro. 
Aquilo tem dois pontos, um por baixo, outro por cima. É o ponto onde transmite a soldadura 
do prego ou da chapa, se soldar uma na outra não adere bem, tem que se tirar um bocadinho à 
película.             
(Ent. 46) 

Resolução não 
autónoma 
 

E: Às vezes a gente a olhar e diz: "isto não pode ser assim, não pode levar esta peça 
aqui!" Não pode levar, mas também não vou ser eu a ter a autoridade para dizer: "não, 
esta peça vai para aqui, não vai para ali". Tem que se chamar o chefe, e se ele não 
souber tem de comunicar com o projecto e pôr essa dúvida.      
e: E o que é que fazem cá em cima?                                           
E: Cá em cima vão ver aos computadores para ver onde é que pode levar aquela peça e 
alteram.                                                        
e: Depois continua o seu trabalho?                             
E: Continuo o meu trabalho, mando a peça para onde eles mandarem.             
e: É muito frequente?                                                        
E: É muito frequente, porque como é um trabalho sempre totalmente diferente, e eles 
querem pôr sempre a dar a mesma intensidade mas sempre a reduzir, sempre a pô-lo mais 
pequeno, para poupar material, mão-de-obra, como tudo, até os carros. Há sempre coisas que 
têm de ser alteradas.    
(Ent. 14) 
 
e: Durante o seu trabalho, quais são os principais problemas ou imprevistos com que se 
depara?                                                
E: Havia problemas de falta de ferramentas, mas agora já não, já está melhor. As novas 
chefias trataram de resolver essa falha.      
(...)                        
Tirando isso, às vezes precisar de material e haver falhas no armazém, não haver 
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AUTONOMIA EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
material, está-se à espera do material.                            
e: O que é que faz?                                                          
E: Tenta-se fazer outra coisa, dar a volta ao assunto por outro lado, uma vez que não dá para 
continuar o serviço por aquele lado. É tentar ir adiantando serviços noutros aspectos.                             
e: Mas não havendo o que é que faz?                            
E: A pessoa vai ao armazém, requisita o material, não há, tem que se falar com o chefe 
para se pedir mais ou ver o que é que se passa, ou se há encomendas atrasadas. Se está 
material às vezes em stock de armazém e não está às vezes aqui no nosso armazém. Ver o que 
é que falta. Às vezes alterações que há no projecto, às vezes aparecem assim uns 
problemazinhos. Situações que não tomaram em atenção, às vezes pequenas falhas, 
estão lá os aparelhos mas esqueceram-se que aquele aparelho precisava de ser 
electrificado, falta-lhe um cabo.  
(...) 
e: Mas isso são indicações que lhe dá o chefe?                               
E: Exacto. Ou então indicações que nós damos ao chefe quando estamos a montar e 
realmente vemos que aquilo não dá. Que há má idealização do projecto ou que se 
esqueceram de algum aspecto, algum cabo ou aparelho. Alterações que têm que ser feitas. 
Às vezes idealizam o transformador com ligações que às vezes não dá para passar ali naqueles 
sítios, depois temos que fazer alterações a nível de patilhas. Há transformadores que vêm já 
com patilhas soldadas e as calhas não dão para passar naquele sítio e tem que se fazer 
alterações.  
(Ent. 26) 

 

Em termos das especificidades organizacionais, podemos afirmar a inexistência 

de diferenças assinaláveis entre as direcções, pois os processos e procedimentos de 

resolução das perturbações são fortemente determinados pela dinâmica empresarial 

na globalidade, em particular no que diz respeito aos modelos de gestão directa e de 

gestão da produção.  

Ambos os grupos de trabalhadores em questão – os operacionais e os 

superiores hierárquicos directos – externalizam a atribuição das causas das 

perturbações, das responsabilidades e das formas de resolução, ainda que a 

resolução não autónoma seja menos significativa nas respostas dos superiores 

hierárquicos directos do que nas dos trabalhadores.  

Uma nota final, neste domínio, vai para o facto de haver uma congruência 

significativa entre as respostas dos trabalhadores e das respectivas chefias directas, o 

que indicia que estamos perante perturbações relativas, de forma mais significativa, à 

dinâmica organizacional.  

Paralelamente, procurámos perceber que conhecimento é que os trabalhadores 

operacionais têm acerca das consequências das perturbações sobre o produto final, 

de modo a compreender a orientação potencial da sua acção neste domínio. Na 

medida em que a esmagadora maioria dos indivíduos manifesta algum tipo de 

conhecimento, deparámo-nos com alguma dificuldade em avaliar a extensão dos seus 

saberes, pois não dominamos o processo de fabricação ao ponto de o podermos 

fazer. Tal implicaria dedicar uma vasta parte da entrevista a esta dimensão analítica, o 
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que optámos por não fazer, pois o nosso objectivo era realizar uma análise abrangente 

e não focalizada. Por seu turno, como estávamos receptivos à forma como os sujeitos 

se apropriam do protocolo da entrevista, fomos conduzidos a apreender, 

alternativamente, a orientação do discurso dos sujeitos no que respeita a este item. E 

é curioso constatar duas tendências de base, que representamos na figura que se 

segue. 

 

 

N=50 

 
Neste sentido, podemos afirmar que, face a uma mesma questão, identificamos 

duas orientações discursivas diferenciadas: uma focalizada nas consequências que as 

perturbações têm sobre o produto, não sendo referida qualquer intervenção potencial; 

outra centrada na intervenção sobre a perturbação, no sentido de a resolver ou 

corrigir.  

Predomina a orientação do discurso para o impacto que as perturbações podem 

ter nas propriedades do produto, o que remete para os problemas resultantes das 

acções de controlo sobre a transformação, que não decorreu como o previsto. No 

entanto, é também relevante a orientação discursiva para os procedimentos de 

resolução das perturbações, a qual assume um pendor mais associado à actividade 

cognitiva dos sujeitos, tendo subjacente, ainda que não de forma explícita, uma 

perspectiva de aprendizagem por essa via.  

A compreensão desta distinção torna-se mais clara a partir dos extractos das 

entrevistas que a seguir apresentamos. 

 

Figura 7.2
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  Quadro 7.9 

Orientação do discurso sobre as consequências das perturbações 

TIPO DE 
ORIENTAÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Impacto das 
perturbações no 
produto 
 
 

e: E se a peça que sair daqui tiver algum defeito o que é que pode acontecer?                                                                    
E: Sei lá, pode acontecer muita coisa. Porque uma peça, o mau fabrico de uma peça pode estourar 
um aparelho. E há aparelhos, pronto, desses aparelhos que há aí, disjuntores, que são serviços que 
são para pôr nas subestações eléctricas e tudo, nessa área, uma peça com defeito pode estourar 
um aparelho, portanto, quanto menos defeitos ele tiver, mais garantias o cliente tem.                              
(Ent. 1) 
 
e: O que é que pode acontecer se uma máquina tiver algum defeito ou algum problema?                                                               
E: Ora bem, a máquina se tiver um defeito, seja o defeito que for, mau funcionamento, seja o que 
for, ou até que, digamos, esteja uma ferramenta adicional que provoque o acidente, além de 
poder danificar a própria máquina, pode danificar o trabalho que está a executar, como pode 
criar um acidente. Uma máquina é quase como ter uma faca a cortar muito bem e uma faca a cortar 
muito mal. Qual é a faca que vai criar o acidente? É a que está a cortar mal, não é?                                             
(Ent. 8) 
 
e: O que pode acontecer se a bobine tiver algum problema, algum defeito?     
E: Bom, curto-circuito. Tudo tem valores e depois os valores são feitos a pensar que têm de se 
respeitar certos valores com uma margem de erro. Se a margem de erro for ultrapassada, um 
cobre a mais ou a menos, isso pode causar problemas. O transformador não funciona, ou há um 
curto-circuito, arde mesmo.            
(Ent. 16) 

Procedimentos 
de resolução das 
perturbações 
 

e: O que é que pode acontecer se houver algum problema num molde ou algum defeito ou assim?                                                       
E: Há sempre resolução para problemas. Há sempre resolução. A gente, ou modifica ou faz 
alterações.                                       
(Ent. 7) 
 
e: O que é que pode acontecer se houver algum defeito ou algum problema no transformador?                                                             
E: Assim que o laboratório descobre o erro, como aconteceu há pouco, foi um erro de bobinagem. 
Puseram uma espira a mais e dava erro. E então o que é que a gente teve que fazer, teve que 
desmontar o transformador pronto para secar, estava prontinho. Tivemos que tirar a colaça 
toda fora, tirar a bobine fora, a regulação e a alta, o tubo interior da fase ficou lá no 
circuito, não sei se consegue compreender. Quer dizer, a gente pôs a fase lá, mas tirou parte 
fora. Começou por se montar tubos e não sei quê, não sei que mais, que é para o laboratório 
experimentar e ver o que é que é. As bobines da alta e da regulação foram lá para baixo, para 
a bobinagem, para ver o que se passava, e então foram descobrir que tinha uma espira a mais. 
Por causa dos cruzamentos. Cruzava mal e então puseram uma espira a mais.                                
(Ent. 20) 
 
e: O que é que pode acontecer se o quadro tiver algum problema?              
E: Ora bom, se tiver algum problema com o quadro há uma equipa de verificação, que depois de 
a gente electrificar o quadro, eles vão ensaiar o quadro. Se houver anomalias eles detectam.                                            
e: Nunca vai lá para fora com problemas?                                     
E: Às vezes vai.                                                              
e: O que é que acontece?                                                     
E: No cliente, o quadro é montado e é ensaiado outra vez antes de entregar ao cliente. Portanto, se 
houver problemas são reparados, no cliente. Nunca se entrega um quadro ao cliente sem ele 
ter o ensaio final, mesmo lá no sítio. Antes de se entregar ao cliente o quadro é ensaiado, é 
testado, só depois é que é entregue ao cliente.                                                  
(Ent. 47) 

 

Esta diferenciação é, ainda, mais interessante se tivermos presente dois 

factores. O primeiro é que identificámos esta orientação distinta em discursos de 
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sujeitos que fabricam diversos produtos ou componentes, desde bobines ou cubas de 

transformadores, passando por peças de máquinas, máquinas ou quadros eléctricos. 

Assim, temos dificuldade em explicar esta diferença pelas especificidades associadas 

ao produto ou aos dispositivos técnicos. O segundo é relativo ao facto de estarmos 

perante produtos que têm de obedecer a requisitos de controlo de qualidade 

extremamente exigentes e que, devido, igualmente, ao seu elevado custo unitário, 

muito raramente são vendidos com defeito. Não estamos, pois, perante um tipo de 

produção cuja planificação preveja desperdícios ou defeitos assinaláveis em termos de 

produto final.  

 

A título conclusivo, chamamos a atenção, em particular, para o facto de as 

manifestações dos trabalhadores operacionais e dos superiores hierárquicos directos 

no que respeita aos procedimentos de excepção, serem relativas a perturbações que 

ultrapassam o seu campo de acção e responsabilidade, remetendo-as, em particular, 

para esferas de funcionamento organizacional. Este acaba por deter, neste domínio, 

um peso mais acentuado do que as especificidades relativas às actividades de 

trabalho.  

Assim, se a estruturação da acção tem um pendor marcadamente profissional e 

associa-se ao conteúdo das acções, as perturbações enquadram-se numa lógica 

organizacional. 

 

3. A dinâmica do saber em uso 

 

A análise do saber um uso começa por radica na identificação dos saberes 

mobilizados pelos trabalhadores na realização do seu trabalho. É extremamente 

relevante, do nosso ponto de vista, o enfoque nesta dimensão, na medida em que a 

aprendizagem, organização e mobilização dos saberes constituem dinâmicas 

fundamentais à estruturação da acção, pois é com eles que os sujeitos ficam dotados 

dos instrumentos basilares para a orientarem.   

A partir da análise dos discursos dos entrevistados, fomos, contudo, conduzidos 

a alargar o espectro da pesquisa neste domínio relativamente à abordagem proposta 

por Malglaive (1990). Partindo de uma pergunta genérica – em que questionávamos 

os sujeitos acerca do que consideram ser necessário para realizarem o seu trabalho –, 

chegamos a uma categorização, não apenas de saberes, mas também de 

capacidades e qualidades. Procedemos, ainda, a uma distinção, no conjunto dos 
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saberes mobilizados pelos sujeitos, entre saberes operacionais – relativos à execução 

da actividade de trabalho – e saberes organizacionais – acerca da empresa e do 

processo produtivo integral, os quais não são directamente mobilizados na realização 

do trabalho, mas cuja aprendizagem se deve a necessidades individuais de 

enquadramento e compreensão do exercício do trabalho.  

Como veremos, os discursos dos sujeitos permitem-nos afirmar que os recursos 

que referenciam como necessários para realizarem o seu trabalho, constituem os que 

accionam no seu quotidiano, em particular no que respeita aos saberes operacionais, 

às capacidades e às qualidades. Esta nossa interpretação fundamenta-se em dois 

pressupostos. Por um lado, quando os trabalhadores se manifestam relativamente a 

este item, referem-se, quase sempre, e de forma directa, às acções constitutivas do 

conteúdo da sua actividade de trabalho. Ainda que estejamos em presença de uma 

avaliação e, consequentemente, de uma representação (com cuja propriedade 

procedemos à nossa análise), ela está bastante próxima da realidade em termos do 

que os sujeitos mobilizam, efectivamente. Trata-se do domínio do simbólico, embora 

com uma probabilidade elevada de concretização material. Por outro lado, a análise 

das manifestações discursivas concretizadas durante a realização da entrevista é 

inseparável dos resultados da observação que previamente efectuámos das 

operações realizadas pelos sujeitos. A observação foi, também ela, complementada 

com as explicações e descrições verbais dos sujeitos, as quais foram prévias, 

consecutivas e posteriores à realização do trabalho.  

Uma nota final, ainda, a título introdutório para referir que, perante as respostas 

dos entrevistados, procedemos a um trabalho de inferência dos respectivos saberes, 

capacidades e qualidades.  

 

3.1. Os saberes operacionais: a ênfase colocada nos procedimentos de orientação da 

acção 
  

A análise dos saberes que os sujeitos afirmam mobilizar na realização das 

operações constitutivas da sua actividade de trabalho foi efectuada tendo por 

referência a proposta de tipificação dos saberes concebida a partir Malglaive (1990), 

de forma a viabilizar uma análise comparativa (v. capítulo 5).  

Procedemos a uma categorização dos conteúdos concretos dos conhecimentos 

que os sujeitos referem e a uma equiparação por tipo de saberes. A título ilustrativo, 

quando um serralheiro montador afirma que necessita de conhecimentos de hidráulica 
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para realizar o seu trabalho, categorizámo-los como saberes teóricos restritos, pois 

trata-se de um tipo de saberes relativo ao desenvolvimento e aplicação dos saberes 

teóricos alargados (que contemplam conhecimentos de elevado grau de abstracção, 

formalização e conceptualização) e à apreensão e desenvolvimento dos saberes 

procedimentais.  

A categorização do conteúdo concreto dos saberes por tipos de saberes 

encontra-se explicitada no seguinte quadro: 
 

Quadro 7.10 

Tipo de saberes por conteúdo concreto dos saberes 

Tipo de saberes 
 
Conteúdo concreto dos saberes 

Teórico restrito Procedimental Prático 

Pressupostos teóricos subjacentes à realização da 
actividade de trabalho (ex: hidráulica, electricidade, 
mecânica, funcionamento e finalidade do produto) 

X   
Propriedades dos materiais X   
Cálculo de medidas e medições X X X 
Funcionamento e utilização dos dispositivos técnicos 
(equipamentos, ferramentas e instrumentos de precisão 
e medida) 

 X X 

Concepção de um esquema de transformação/execução  X  
Interpretação do desenho  X  
Leitura e interpretação das instruções de trabalho  X  
Transformação/execução   X 
 

Como podemos concluir, pela leitura do quadro, alguns dos conteúdos concretos 

são tipificados em mais do que um tipo de saberes, pois pressupõem, de facto, a 

mobilização de vários em simultâneo e, necessariamente, de forma articulada. 

Estamos perante a dinâmica do saber em uso. Este trabalho de correspondência 

constituiu a matriz de base para a compreensão dos extractos dos entrevistados que 

iremos apresentar e da análise realizada. 

A abordagem aos saberes operacionais pelas duas ópticas de análise, ou seja, 

pelos tipos de saberes e pelo seu conteúdo concreto, revela resultados interessantes, 

com um poder explicativo acrescido quando cruzado com o tipo de actividades de 

trabalho desempenhadas pelos entrevistados. De facto, constatamos a existência de 

algumas diferenças relacionadas com a natureza das actividades de trabalho (a partir 

dos vários parâmetros de análise explicitados no capítulo 5), bem como com o 

respectivo grau diferenciado de complexidade. Assim, partiremos dos tipos de saberes 
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e procederemos à explicitação dos conteúdos concretos respectivos, sempre que 

considerarmos pertinente12. 

 
Quadro 7.11 

Tipo de saberes por tipo de actividade de trabalho 

(% em coluna)a) 

Tipo de actividade de 
trabalho 

 

Maquinação 
 

Electrificação Montagem e 
soldadura 

 

Montagem e 
ligação 

 
Tipo de saberes N % N % N % N % 
Teóricos restritos 4 57.1 2 33.3 7 77.8 15 53.6 
Procedimentais 5 71.4 4 66.7 8 88.9 25 89.3 
Práticos 5 71.4 0 - 8 88.9 8 28.6 
Nenhum tipo de saberes 0 - 0 - 0 - 2 7.1 

            N=7               N=6  N=9  N=28  
a) Na medida em que a maioria dos sujeitos refere mais do que um tipo de saberes, para obter a sua importância 
relativa por tipo de actividade de trabalho, as percentagens foram calculadas tendo por referência o subtotal de sujeitos 
afectos a cada uma das actividades de trabalho. 

 

Os sujeitos que desempenham as actividades de maquinação e de montagem e 

soldadura, consideram necessários, essencialmente, os saberes procedimentais, 

frisando a importância do domínio dos dispositivos técnicos, pois todo o trabalho de 

transformação sobre o objecto é por eles mediado. São sujeitos cuja actividade se 

encontra associada à materialidade do trabalho por via dos respectivos instrumentos 

de transformação. Por seu turno, na medida em que são actividades cuja realização 

bem sucedida depende, em larga medida, da acção de preparação dos dispositivos 

técnicos e das matérias-primas, é atribuída importância aos conteúdos concretos 

relativos ao cálculo de medidas e à interpretação do desenho da peça que vai ser 

maquinada13. Neste último caso, a interpretação pressupõe o uso de linguagem 

figurativa. Os trabalhadores em questão, ainda que por razões diferenciadas, 

valorizam, de igual modo, os saberes práticos. No caso da maquinação, é conferida 

importância à realização das medições, acção que acompanha, permanentemente, a 

transformação – constituindo uma acção de controlo sobre ela – bem como à 

                                                             
12 Optámos por apresentar extractos ilustrativos das entrevistas relativamente a cada uma das actividades 
de trabalho. Saliente-se ainda que, como nem sempre é possível subdividir os extractos por tipo de 
saberes para cada actividade de trabalho, pois é da análise daqueles na íntegra que procedemos à 
respectiva categorização, apresentamos extractos dos discursos por actividade de trabalho, colocando a 
negrito (como temos procedido) os enunciados que estiveram na base, de forma mais vincada, da 
tipificação dos saberes. Na medida em que já explicitámos a tradução do conteúdo concreto de cada um 
dos tipos de saberes predominantes, optámos por não efectuar a respectiva correspondência na 
apresentação dos extractos em si, até porque esta é facilmente identificável pela sua leitura.  
13 É possível considerar a acção de interpretação do desenho como de leitura e interpretação de uma 
instrução de trabalho, o que fizemos na análise agregada das operações por domínios de acção (v. anexo 
L). Optámos aqui por manter esta desagregação, na medida em que os sujeitos que referem esta acção 
valorizam, em particular, o saber interpretar uma representação gráfica do objecto sobre o qual vão 
trabalhar, enfatizando, assim, a importância do modo figurativo de expressão dos saberes (Malglaive, 
1990, p. 93-94). 
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operação de regulação, condução e controlo da máquina. No que diz respeito à 

actividade de montagem e soldadura, os saberes práticos são mobilizados na acção 

de transformação, mas centram-se na operação de realização do cordão de soldadura, 

pois é esta que permite garantir a estanquicidade e, logo, a qualidade da cuba do 

transformador ou do quadro eléctrico. A própria orientação do cordão da soldadura 

não é aleatória.  

Os serralheiros soldadores também conferem uma importância assinalável à 

detenção e mobilização de saberes teóricos restritos, que se concretizam, 

essencialmente, no conhecimento e domínio das propriedades da matéria-prima, na 

medida em que esta, quando está a ser soldada, sofre um sobreaquecimento que 

pode ter, em função da sua natureza, resultados diferenciados na sua composição e 

na sua forma. Deste modo, o domínio das propriedades da matéria é fundamental para 

o sucesso da actividade.  

A ligação dos operários responsáveis pelas actividades de maquinação e de 

montagem e soldadura à materialidade do trabalho é uma realidade por várias vias: o 

objecto de transformação; os instrumentos que medeiam a actividade de 

transformação; a actividade de transformação em si.  

É o que podemos concluir da leitura dos extractos de algumas das entrevistas 

realizadas aos trabalhadores metalomecânicos. 

  
  Quadro 7.12 

Tipo de saberes considerados necessários 

(Maquinação) 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
E: Há qualquer pormenor que se vai sempre apanhar e às vezes são pormenores que nos parece insignificantes 
mas que têm muita influência na... no arrefecimento de uma peça, por exemplo, vamos imaginar que estamos a 
executar uma peça e os materiais derivam, são diversos de uns para os outros. Uns sofrem mais... 
distorções (não sei se é este o termo mais certo), do que outros. Às vezes estamos a executar a peça e ela 
aquece. Ora se a peça for medida nessa fase do aquecimento ela acusa uma medida, mas se eu a deixar 
arrefecer ou provocar um arrefecimento rápido atirando-lhe água, ligando para lá a torneira da água para 
ela arrefecer, já me dá outro valor. Portanto, é um pormenor que a experiência nos diz que isso acontece.          
(...) 
E: Vamos imaginar que estamos a tornear um veio, um veio deste comprimento... Estamos a torneá-lo mas ele 
dá aqui uma medida e ali dá outra. A gente sabe que tem de ir ao cabeçote móvel e tem de deslocar... e 
desloca o parafuso para o cabeçote ir ou mais para cá ou mais para lá para corrigir o desvio que há nele.                                           
(Ent. 2) 
 
e: Quais são os conhecimentos que acha que são necessários para fazer o seu trabalho?                                                                 
E: Em primeiro lugar, vem a experiência não é. Primeiro deve ter experiência. Depois, a continuação do trabalho 
vai dando experiência, vai dando conhecimentos.                                                                
e: É? Não há assim conhecimentos específicos?                                
E: Há, é preciso saber o mínimo de trigonometria, por exemplo, para fazer as contas. Também é importante. 
Tem que se saber, senão não vamos a lado nenhum! Temos que andar sempre a chamar o chefe!                                      
(Ent. 3) 



 663 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
 
e: E conhecimentos. Que conhecimentos é que acha que precisa?                
E: Pronto, os conhecimentos básicos da fabricação de uma peça será saber interpretar o desenho, conhecer 
minimamente a máquina. Conhecer, digamos, parte da ferramenta que se irá utilizar para se conseguir o 
objectivo que é necessário, porque muitas das vezes as ferramentas, digamos, tem que se saber que tipo de 
ferramentas é que são, porque muitas delas não se apropriam ao tipo de material.                    
(Ent. 4) 
 
e: E o que é mais importante para fazer o trabalho que faz?      
E: O mais importante, quando os desenhos vêm à mão, a primeira coisa é saber interpretar o desenho. 
Senão não vai andar sempre atrás do chefe. Tem que saber interpretar o desenho. Depois tem que ter 
conhecimento sobre os materiais, a dureza, tudo, tudo. Depois, a seguir, as ferramentas que há-de 
utilizar. Eu não vou trabalhar para alumínio com uma ferramenta para ferro fundido. E depois disso a 
atenção. Se é uma máquina de comando numérico a permanência à beira da máquina é essencial. Porque uma 
máquina de comando numérico a gente está a fabricar peças no ritmo certo, se parar, por exemplo, 1 hora nota-
se ao fim do dia. No comando numérico, carregando num botão nota-se que foi há uma hora. Enquanto noutras a 
gente pode adiantar mais o serviço e tal numa máquina convencional. Portanto a permanência à beira da 
máquina se for comando numérico é essencial. Nunca abandonar muito, muito tempo a máquina.                                 
e: E em termos de conhecimentos?                                             
E: Conhecer bem a máquina, conhecer os desenhos, conhecer as ferramentas, as qualidades do material e 
depois a atenção. A atenção é essencial na máquina. Não pode haver erros. Muita atenção.                                                                
(Ent. 7) 

 

 

Relativamente aos serralheiros soldadores, ressalta, como já referimos, a 

importância da operação de soldadura em si e o domínio das propriedades da matéria-

prima. 
 
 

Quadro 7.13 

Tipo de saberes considerados necessários 

(Montagem e soldadura) 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
e: E dos conhecimentos, quais são os conhecimentos que precisa para fazer o seu trabalho?                                                         
E: Ora bem, os conhecimentos que eu preciso... ora bem, depende do trabalho que estiver a fazer. Por exemplo, 
se tiver, vamos por exemplo, para estar a soldar, a soldar, por exemplo alumínio, para executar uma obra 
de alumínio, o que é que eu preciso? Preciso, para fazer um bom trabalho, preciso de conhecer a máquina, 
preciso de conhecer o material que estou a soldar, que o alumínio não é todo igual, preciso de conhecer a 
regulação dos parâmetros da soldadura, isso conjuga-se muitas coisas, preciso de saber qual o material de 
medição mais adequado, pronto. Isto a soldar alumínio. A soldar aço, preciso de conhecer bem a máquina, 
conhecer o aparelho de soldar, preciso de saber regular a intensidade segundo aquilo que vou soldar, 
preciso de conhecer a base... a base, quer dizer, digamos, a peça em si e preciso de conhecer o material 
de adição para... por exemplo, não vou soldar um, um ácido CK, por exemplo, com um electródoto do TIG, 
tenho que ter um electródoto adequado. Ou por exemplo com um electródoto de soldar ferro fundido, é 
preciso conhecer os materiais. Preciso conhecer o essencial. Conhecer os materiais e matérias com que estou 
a trabalhar. Prontos, por exemplo, para soldar prata, a soldar prata, tenho que conhecer, tenho que 
conhecer... primeiro tenho que saber regular o aparelho, por exemplo, o aparelho... há muitos serralheiros que 
não sabem... o maçarico, o maçarico... mas não sabem, por exemplo que a chama se divide em faixo, penacho e 
dardo. Isso é muito importante, regular o aparelho. E é preciso conhecer isso e depois temos que ver o 
material e depois temos que ver... ou ter conhecimento, ou nos dão o conhecimento ou então termos a 
percepção para a resistência mais ou menos que aquilo vai. E então metemos, por exemplo, não podemos 
numa peça, numa determinada peça soldar, por exemplo, com prata a 40% e na mesma peça meter prata 
a 15%. Logo quando for, por exemplo, vai um ensaio, um ensaio à torção, o comportamento vai ser diferente, não 
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EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
é?                                       
e: Portanto, tem que ter um bom conhecimento dos materiais.  
E: Isso é fundamental. Não só a base como o material de adição. Por exemplo, eu por exemplo, ao soldar um 
alumínio, por exemplo, um alumínio magnésio que tenha a percentagem de 5% de magnésio (é aquele alumínio 
que nós trabalhamos aqui), tenho que soldar com um material de adição também de magnésio. Porque se 
meter lá um alumínio, uma material de adição de silício, ele solda na mesma, e até é capaz de ficar uma 
solda mais bonita mas em termos mecânicos funciona mal.                                                
(Ent. 8) 
 
e: E conhecimentos, que conhecimentos são necessários para fazer o seu trabalho?                                                                     
E: Os conhecimentos necessários são os conhecimentos normais. É saber isolar o trabalho e soldadura. A maior 
parte daquilo é só soldadura. Eu, neste momento, é só soldar. É montá-lo, tem de se montar, montou-se e 
soldá-lo. Até tem mais soldadura do que serralheiro. É por isso que eu digo que é serralheiro soldador. Porque 
eu dantes era serralheiro, depois quando comecei a ir para ali... tanto que até tirei 3 cursos de soldadura, já. No 
centro de formação da empresa. Mesmo até em TIG, já consigo quase soldar a TIG, que é, neste momento, o 
aparelho com mais capacidade de soldadura. É semi-automático e é mais rentável em relação ao eléctrodo.                  
(Ent. 31) 
 
e: E conhecimentos? Quais são os conhecimentos que são necessários para fazer o seu trabalho?                                                         
E: Poucos, eu acho que poucos. Conhecimentos, sei lá, saber, é como eu digo, saber desempenar peças, soldar. É 
o mais importante, aqui em baixo é o mais importante. Desempenar e soldar. E saber dar as soldas, claro. 
Para se saber se a dar uma solda se a peça agarra. Não se pode soldar à toa, não é? A gente tem de 
saber pegar num sítio e acabar noutro, porque senão, depois há soldaduras que não têm desempeno, e se 
não forem bem executadas, acabou. A peça, se nascer torta, torta fica.                                          
(Ent. 45) 

 

 

 

Os sujeitos que desempenham a actividade de electrificação frisam, em 

particular, a importância dos saberes procedimentais, destacando as operações de 

leitura, análise e interpretação das instruções de trabalho, bem como do desenho, o 

qual corresponde, neste caso, ao esquema de electrificação. Esta ênfase tem, como 

contraponto, a secundarização dos saberes práticos, que não são referidos por 

nenhum sujeito. Revela-se fundamental, para estes sujeitos, um conhecimento e um 

trabalho de reflexão na preparação do trabalho centrado nos respectivos 

procedimentos, condição fundamental para uma acção eficaz de transformação. Esta 

última é, muitas vezes, referida pelos trabalhadores como uma operação “automática” 

(não acompanhada pela cognição), que corresponde a copiar, para a montagem do 

produto, as ligações estabelecidas no esquema de electrificação. Todavia, não há uma 

sucessão sequencial e linear entre os domínios de preparação e transformação; 

ambas as acções estão intimamente articuladas entre si. 
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Quadro 7.14 

Tipo de saberes considerados necessários 
(Electrificação) 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
e: E quais são os conhecimentos que precisa de ter para fazer o seu trabalho?                                                               
E: Eu preciso dos conhecimentos de electricidade, dos materiais que estou a usar. Se me derem um 
determinado tipo de fio para fazer determinado trabalho, eu se tiver um bocadinho (não é preciso muito) de 
conhecimento, eu sou capaz de chamar atenção: "ó, Sr. Fulano, como é, é para meter isto?" E se alguém de cima 
me disser assim: "pode meter à vontade”. Agora se não se tiver a certeza, então vamos analisar a situação a ver 
se de facto, se é isto, se não é. E saber ler um esquema. Se a pessoa não souber ler um plano e não souber 
ler um esquema e se as nomenclaturas não vierem adaptadas, eu sou capaz de meter água. Eu estou a 
meter um parafuso, e em vez de estar a meter um parafuso de 5/10, sou capaz de lá meter um 5/12 ou 
um 5/20, porque a documentação até nem me pede. Lógico que se eu tiver um bocado de conhecimento do 
que é que se passa atrás ou o que é que se passa à frente, se aquele parafuso for comprido, se vai estorvar 
alguma coisa ou não, eu até sou capaz de meter aquele. Mas, também pode acontecer de estar definido um 
parafuso comprido que não dá. E vejo logo que isto aqui está mal. Há aqui um erro do projecto, há aqui um erro 
do plano. Há aqui um erro de qualquer coisa. E vou ao chefe: "Sr. Fulano, atenção que isto não está bem. Este 
parafuso, em vez de ser um parafuso 5/16, tem que ser um parafuso 5/8", por exemplo. E o chefe, muitas vezes 
pergunta, "mas porquê?" “Porque aqui atrás vai passar isto assim-assim". Prontos, ele lá apontou uma notazinha, e 
portanto, chama atenção das pessoas para as pessoas depois corrigirem.                                    
(Ent. 10) 
 
E: Chegam lá abaixo os planos do transformador e depois muitas vezes, por exemplo, é para fazer uma 
cablagem. Tenho que ir idealizar a cablagem. Isso nunca vem definido. A gente pega nos planos, tem um 
esquema, e a gente vê os aparelhos que levam e onde é que se situam no transformador. A partir daí, a 
gente depois tem que idealizar, por onde é que vai passar os cabos. A gente tem que idealizar por onde é 
que pode passar se é melhor por aqui, se é melhor por acolá. Pronto tem que se idealizar, às vezes, tem 
de se vir à preparação, cá acima, ver o desenho, ou isto ou aquilo. E ver realmente o que é necessário 
para se concretizar o trabalho.            
(...) 
Além de que tem que ter um bocado de noção de electricidade, porque se não começa a olhar para aquilo, e 
nem sabe por onde é que lhe há-de pegar. A gente com a prática, olha para aquilo e já sabe por onde vai começar. 
Se é uma pessoa inexperiente nem sabe como há-de pegar naquilo. Tem que também compreender o plano, o 
desenho e a partir daí faz.            
(Ent. 25) 
 

e: E que conhecimentos é que lhe exige? O que é que tem que saber?    
E: Ora bem, antigamente era simbologia, tínhamos que saber muito simbologia. Apanhei com uma simbologia de 
escola e aqui eles utilizavam outra. Uma pessoa também teve que começar a aprender, para se adaptar e... 
Entrar na simbologia daqui da direcção. Depois disso, prontos, também é fundamental saber decifrar o 
esquema do princípio ao fim, não é? Eles, dantes, utilizavam dois tipos de esquema, que era o que se chamava o 
"totoloto", que era um esquema simplificado, que era aos quadradinhos, aparecia o número de linha, a secção, uma 
pessoa por ali via tudo. E tínhamos o esquema de princípio, que é um esquema que, geralmente, todas as empresas 
usam. Pois, a partir daí é que uma pessoa fazia as coisas. Bem, e é mais ou menos isso. Uma pessoa puxa mais 
pela cabeça para fazer o trabalho. E é fundamental saber electricidade.                                
(Ent. 48) 

 

 

Finalmente, temos as actividades de montagem e ligação, cujos profissionais 

atribuem importância primordial ao domínio de saberes procedimentais, accionados, 

essencialmente, na acção de preparação do trabalho, ou seja, na leitura e 

interpretação das instruções de trabalho, por razões similares às referidas para os 

electricistas electrificadores, mas, igualmente, por se tratar de uma actividade que 
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pressupõe a montagem de uma grande diversidade de materiais, sendo fundamental 

conhecê-los e dominar os pressupostos de montagem. Neste sentido, adquire todo o 

sentido que os sujeitos valorizem saberes teóricos restritos, relativos, essencialmente, 

ao conhecimento dos princípios de funcionamento e de funcionalidade do produto.  

   

 
Quadro 7.15 

Tipo de saberes considerados necessários 

(Montagem e ligação) 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
e: E quais são os conhecimentos necessários para fazer o seu trabalho?       
E: Muitos anos! Muitos anos de prática.                                                       
e: Mas que conhecimentos é que tem que ter?                                  
E: Tudo. No meu trabalho tenho que ter o conhecimento de tudo. Mecânica, tenho de ter mecânica. Tenho de ter 
conhecimentos de hidráulica, que é o meu caso. Electricista não, porque não electrifico nada. É baseado nisso. 
Mecânica e hidráulica. Ter conhecimento disso para se montar, para se fazer isso. E desenho, também 
tenho de conhecer um bocado de desenho, senão não vai lá. É que para montar tenho que trabalhar com 
desenho, trabalhamos com desenhos.                                                                     
(Ent. 11) 
 
e: E quais os conhecimentos que precisa de ter?                              
E: Tenho que saber é montar tudo nos sítios certos, e o funcionamento daquilo. O funcionamento da tubagem, 
como é que se deve fazer.                         
e: E como é que o Sr. A sabe?                                              
E: Através do desenho. Tenho que saber ler o desenho. Ver o que é que é preciso. Além do desenho, temos 
uma legenda, diz o que é que é preciso, parafusos, aquele trabalho todo, tem lá escrito.                                         
(Ent. 27) 
 
e: E que conhecimentos é que são necessários?                                
E: Para se chegar a um bobinador normal, tem de saber, em primeiro lugar, as instruções que nos dão, tem de 
se compreender as instruções operatórias (que são escritas), temos que interpretar muito bem as coisas, e 
nunca fazer as coisas de forma a fazê-las como uma pessoa que está a ler um comunicado e não está a ler: 
decorou e não vale a pena o papel. Não pode ser. Tem que se ter o sentido daquilo que está a fazer, senão chega 
lá a auditoria, chega lá a equipa de qualidade e faz umas perguntas e a pessoa tem que ter, pelo menos uma visão, 
já não direi a 100%, mas pelo menos uma convicção daquilo que está a fazer, porque senão não chegamos a parte 
nenhuma e estamos ali a decorar como às vezes acontece com muitos bobinadores.                                                                  
e: Que mais conhecimentos é que são necessários?                             
E: Praticamente são esses conhecimentos. Dos próprios materiais também. Não é só o operador a operar. Se 
nós estamos a ver que o material não está conforme, só porque pede, não pode ser. Nós temos que ver se eles 
estão com a garantia e ainda temos que ver se as medidas do papel estão compatíveis, temos que ver tudo. 
Tal como nós estamos a ter cuidado com os planos, com todas essas regras estabelecidas para nós bobinarmos, 
conscientemente, para interpretar bem as coisas, também temos que ver os materiais. Os materiais são 
fundamentais para a execução.                                
(Ent. 33) 
 
e: E que conhecimentos é que precisa de ter?                              
E: Ora bem, nós os conhecimentos que precisamos de ter, a bem dizer, é ler o plano.                                                                  
(Ent. 35) 
 
e: O que é que é o trabalho lhe exige mais?                                  
E: Esforço físico e também de cabeça. Temos que estar com muita atenção, primeiro ler bem o plano, para ver o 
que o plano diz. Às vezes o plano vem assim um bocado para o torto. Quando uma pessoa vê alguma deficiência no 
plano, tem que alertar o chefe. Sim, porque somos muito antigos nisto e temos um bocado de experiência e 
detectamos logo quando o plano não vem bem.                                   
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EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
(...) 
e: E que conhecimentos é que tem de ter?                                     
E: É praticamente tudo o que diz respeito a transformadores. À montagem de transformadores, de 
ligações. Temos que saber isso tudo.                                                    
(Ent. 41) 
 
e: E em termos de conhecimentos, quais são os conhecimentos necessários?     
E: São os conhecimentos da área da electricidade. Para trabalhar ali não tem que saber de electricidade, mas 
para ser um bom profissional tem que saber de electricidade. É fundamental. Porque com um bom profissional o 
que é que acontece. Eles ali mandam executar um determinado trabalho, e mandam chamar o plano de fabrico, 
mas vai acontecer aquilo que eu já estive a dizer anteriormente, muitas das vezes os planos vêm mal. É muito 
frequente os planos virem mal.                                        
(Ent. 42) 

 

 

Um breve apontamento, ainda, para dois entrevistados que realizam a actividade 

de montagem e ligação que afirmam não precisar de saber nada para realizarem o seu 

trabalho. Ambos os sujeitos detêm uma trajectória de aprendizagem formal interna 

focalizada de aquisição, concretizada na realização de um curso de muito longa 

duração que os orientaria para a realização de actividades de trabalho mais 

complexas e qualificantes, com um enquadramento categorial igualmente mais 

elevado na grelha de qualificação. Neste sentido, estes sujeitos vivenciam uma dupla 

frustração: relativamente ao conteúdo do trabalho, o qual é excessivamente simples 

para os saberes de que dispõem, e que, por seu turno, não necessitam de accionar; 

relativamente à sua carreira no interior da empresa.  

Vejamos o que exprimem a este respeito. 
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Quadro 7.16 

A não necessidade de saberes  

(Montagem e ligação)  

 EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

En
tr

ev
is

ta
do

 2
2 

  

e: E em termos de conhecimentos, tem de ter conhecimentos de quê? 
E: Nenhuns. Ainda há bocado eu lhe disse que há ali colegas que eram da área de desporto, da área 
de saúde, de humanísticas. 
e: Mas o Domingos sabe... 
E: Eu sei, mas em termos de utilidade não tem nenhuma. 
(...) 
e: Acha que os seus conhecimentos estão adequados ao seu trabalho? 
E: Estão. O meu trabalho é que não está adequado aos meus conhecimentos. Tenho mais do que 
aquilo que é necessário para fazer aquele trabalho. 
e: Acha que só alguém com a sua profissão é capaz de fazer o seu trabalho? 
E: Não, qualquer pessoa pode chegar ali e fazer aquele trabalho. 
(...) 
e: Esperava vir a fazer outra coisa diferente daquilo que faz?          
E: Pensava que iria estar mais ligado a um carácter técnico do trabalho e não propriamente na 
mão-de-obra directa. Aquilo que eu faço é mão-de-obra directa, por isso é que eu digo que sou um 
operário, quando o curso que eu tirei, embora não tenha tirado boa nota, de qualquer maneira preparou-
me, deu-me conhecimentos suficientes, para poder encarar outro tipo de tarefas mas mais ligadas 
à área técnica. 
e: Por exemplo? 
E: Trabalhar, por exemplo, no laboratório. Aqui não é muito dado a esse tipo de locais técnicos. Mas há 
na automação e robótica, que é um local mais necessário para se usarem os conhecimentos técnicos que 
se têm. 

En
tr

ev
is

ta
do

 2
3 

 

e: E quais são os conhecimentos que precisa de ter para fazer o seu trabalho? 
E: Para ser sincero, aqui, acho que nenhuns. 
e: Não precisa ter conhecimento de nada? Mas eu não sei fazer o seu trabalho... 
E: Mas se ficar à minha beira durante 1 dia ou 2 não tem nada que saber. 
(...) 
e: Para além do seu trabalho acha que está preparado para fazer outras tarefas? 
E: Estou, por isso é que eu estudei não sei quantos anos. 
e: Quais? 
E: Acho que estava habilitado a outro tipo de serviços. Não me sentia muito mal na parte do desenho. 
Só que, apesar de ter tirado o curso aqui, dado pela empresa, com todos os conhecimentos que me 
exigem, puseram-me a fazer um trabalho em que eu não uso nada daquilo. Eu tenho conhecimentos e 
eles sabem que eu tenho conhecimento. 

 

Os trabalhadores demonstram uma atitude de reprovação face às opções 

tomadas pela empresa, que subvaloriza os seus conhecimentos, considerando que 

são alvo de um processo de desqualificação. 

 

3.2. As capacidades e qualidades necessárias: o destaque conferido aos atributos 

pessoais 

 

Face à opção de colocar aos sujeitos uma questão abrangente – o que necessita 

para executar o trabalho –, deparamo-nos com referências, por um considerável 

conjunto de sujeitos, a capacidades e qualidades, o que remete para atributos 
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pessoais. A confluência de respostas, por seu turno, permite-nos afirmar a associação 

de tais atributos às exigências do trabalho.  

Entendemos as capacidades como o que os sujeitos referem ser impulsionador 

da acção, constituindo uma condição potencial da sua exequibilidade. As capacidades 

não são relativas a saberes, mas a condições de concretização da acção, estando na 

base dos comportamentos (inspirado em Malglaive, 1995, p. 125). As respostas dos 

entrevistados conduziram-nos à criação dos seguintes tipos de capacidades14: 

- � capacidade de interpretação e raciocínio (contempla a interpretação, memória e 

raciocínio); 

- � capacidade de percepção (abarca a atenção e a concentração);  

- � capacidade de organização; 

- � capacidades físicas (tais como rapidez, esforço físico e perícia manual). 

A distribuição destas capacidades referidas pelos indivíduos constitutivos da 

população analisada é a seguinte: 
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Figura 7.3

Capacidades necessárias

(%)

Capacidade de interpretação e raciocínio
Capacidade de percepção
Capacidade de organização
Capacidades físicas

 
   N=47 

 

Como podemos ver a partir da leitura do gráfico, é conferido uma ênfase 

particular à capacidade de percepção, o que está associado à necessidade de as 

acções de transformação sobre o objecto, bem como a sua preparação (a montante) e 

controlo (a jusante) serem efectuadas de forma correcta e articulada. São, mais uma 
                                                             
14 Seguimos a tipologia já constituída para a análise das actividades de trabalho (v. anexo I), que resulta 
de uma adaptação de Majcharzak (1988 In Kovács, coord., 1994, p. 127). Optámos, aqui, por considerar 
capacidades físicas em vez de manuais, na medida em que os sujeitos explicitam capacidades como a 
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vez, de salientar as elevadas exigências de qualidade dos produtos, pelo que seu 

controlo acaba por ser efectuado ao longo de todo o processo de fabrico.  

Dos 7 trabalhadores metalomecânicos, 4 referem a importância da atenção e da 

concentração. A actividade de maquinação é extremamente exigente ao nível do 

controlo sobre a transformação, pois qualquer erro que possa ocorrer conduz, na 

esmagadora maioria dos casos, à inutilização da peça. É, igualmente, por esta razão 

que o referido controlo se concretiza, não apenas na visualização, mas também na 

operação de medição, de modo a confirmar o cumprimento dos parâmetros que se 

encontram definidos nas instruções de trabalho.   

Relativamente às capacidades físicas, constatamos uma concentração das 

respostas de trabalhadores de duas das direcções da empresa: Transformadores de 

Potência e Transformadores de Distribuição (4 e 6 entrevistados, respectivamente, 

num total de 11), o que nos parece estar associado, no primeiro caso, à dimensão do 

produto, a qual vem exigir um esforço físico acrescido por parte dos trabalhadores, 

como podemos ver na figura que se segue. 

 
       Figura 7.4            Figura 7.5 

 Montagem final     Formação de fases de uma bobine  

     (transformador de potência)           (transformador de potência) 
 

     
Fonte: Folheto de divulgação dos produtos – Transformadores de Potência 

 

 

No caso da direcção Transformadores de Distribuição, salientamos dois factores 

diferenciados que se prendem com a actividade dos sujeitos. Ou seja, temos, no 

subtotal acima referido dos 6 trabalhadores da direcção Transformadores de 

Distribuição que fazem referência a capacidades físicas, 3 electricistas bobinadores e 

3 electricistas montadores: as exigências físicas dos primeiros estão associadas ao 

                                                                                                                                                                                   
força física ou a rapidez, que não são relativas, exclusivamente, a destreza ou habilidade, isto é, a 
capacidades manuais. 
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esforço que as máquinas de bobinagem exigem na sua montagem e desmontagem; as 

dos segundos relacionam-se com o facto de estes trabalhadores efectuarem a 

montagem final integral do transformador em células de trabalho, tendo de assegurar 

as quatro principais fases desta etapa – montagem de circuitos magnéticos, montagem 

de fases, ligação da alta tensão e ligação da baixa tensão – o que pressupõe a 

montagem e desmontagem de máquinas e a realização de acabamentos finais 

diversos. 

Os outros dois tipos de capacidades têm um peso pouco significativo. A sua 

referência permite-nos chamar a atenção para a importância da capacidade de 

interpretação e raciocínio na actividade cognitiva de domínio da acção, e ainda a de 

organização do espaço de trabalho, embora esta última seja referida, apenas, por dois 

sujeitos. A sub-representação da capacidade de organização é interessante se 

tivermos em conta que, ao longo do trabalho de observação, constatámos que os 

sujeitos nos salientaram, frequentemente, a falta de organização existente e a 

ausência ou má gestão do espaço, responsabilizando a empresa por este 

disfuncionamento.  

As qualidades constituem recursos que podem ser combinados com outros 

recursos (ou seja, no caso do nosso estudo em particular, saberes e capacidades). Le 

Boterf refere-se, por exemplo ao rigor, à força de convicção ou à curiosidade (1998, p. 

54). Na medida em que a listagem de qualidades explicitada é extensa e cada uma 

delas assume um peso numérico muito residual, optámos por realizar uma abordagem 

mais genérica.  

Podemos referir que as qualidades manifestadas por 24 dos 50 sujeitos são as 

seguintes: profissionalismo, experiência profissional, responsabilidade, perfeição, 

perspicácia, cuidado, gosto pelo trabalho, qualidade, flexibilidade, humildade e força 

de vontade. São qualidades pessoais relativas, ainda mais do que as capacidades, a 

atributos dos sujeitos que são generalizáveis a esferas da vida exteriores à do 

trabalho. Qualidades que podem ser mobilizadas, de forma flexível, com saberes e em 

articulação com capacidades.   

Vejamos então alguns testemunhos dos sujeitos a este propósito15. 

 

                                                             
15 À semelhança do que fizemos na abordagem dos saberes, procedemos aqui a um apresentação de 
extractos dos discursos dos sujeitos na íntegra, na medida em que é difícil espartilhá-los por categorias. 
Como não efectuámos esta distinção, optámos por seleccionar um conjunto mais vasto e diferenciado de 
extractos que fazem referência a vários tipos de capacidades e/ ou de qualidades. 
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  Quadro 7.17 

Capacidades e qualidades necessárias para a realização do trabalho 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
e: E o que é que exige mais de si o trabalho?              
E: Muita atenção. Muita atenção. Numa peça é importante, como num molde, é preciso estar sempre muito 
atento. Porque está a trabalhar, sei lá a fazer um rasgo. Se não estiver com atenção, há sempre um mínimo de 
tempo para desligar, não é? Mas se estiver distraído a olhar para qualquer lado ou quê a fresa prendeu, partiu, 
já não há tempo para nada.                                   
e: Quais são os conhecimentos que acha que são necessários para fazer o seu trabalho?                                                                 
E: Em primeiro lugar, vem a experiência. Primeiro deve ter experiência. Depois, a continuação do trabalho vai 
dando experiência, vai dando conhecimentos.                                                                
(Ent. 3) 
 
e: Quando está a fazer o seu trabalho o que é para si o mais importante?  
E: Ali naquelas máquinas não se pode descuidar. Se tiver uma broca a furar, por exemplo, eu agora estou a 
fazer um trabalho em cobre (o cobre é muito ingrato), uma broca que vai furar, está a ver? Uma pessoa se 
facilitar um bocado, quando vai a olhar a broca agarra-lhe o cobre, está a ver? E depois se uma broca fica 
agarrada ao cobre a indexação que vai fazer com os outros buris montados na torre dá origem a estragar 
a máquina toda e eu tenho que estar com muita atenção nisso. Que é muito importante. Pronto, eu se me 
descuido e a broca fica agarrada, a indexação na torre vai e os outros buris embarra ali na broca, parte tudo, 
está a ver? Uma pessoa tem que estar a 100% com atenção. Principalmente, naquelas. Em todas as máquinas, 
mas daquelas de comando numérico é mais rigoroso. Por exemplo, num torno paralelo, uma pessoa acerta a peça, 
mede, e vai e pronto.                                                                       
(Ent.6) 
 
e: Em termos do seu trabalho, o que é que é mais importante no seu trabalho?                                            
E: Profissionalismo.                                                          
e: Mas quando se está a trabalhar o que é que é mais importante para si?  
E: Para mim é ter a mínima noção básica do que está a fazer. Não preciso de mais nada. Tem de estar 
concentrado, o mínimo, não é preciso muito, se souber o mínimo do que está a fazer.  
(Ent. 15) 
 
e: O que é que exige mais de si o seu trabalho?                              
E: Atenção e físico. Tem de se puxar as pontas para cima do mandril. No meu serviço, como estou sozinho, 
não tenho ajudante, tenho que estar sempre atrás da máquina, à frente da máquina, no meio da máquina. 
Tenho que andar sempre a subir e descer os estrados. Ao fim do dia, várias vezes, repetidamente, cansa.                            
(Ent. 19) 
 
e: O que é que acha que precisa para fazer o seu trabalho?  
E: Pronto, para o trabalho que eu executo o mais importante é ter cuidado com o que se faz, porque qualquer 
falta de atenção pode ser fatal para o transformador. Pode obrigar por exemplo, na montagem final, depois 
de ter tudo pronto, a desmontar tudo. Por exemplo, cair uma barra de cobre lá dentro sem reparar. É preciso 
ter muito cuidado.                                                  
(Ent. 21) 
 
e: Quando tem que fazer o seu trabalho o que é que seu trabalho exige?       
E: Perfeição. Deixar tudo bem apertado, não deixar nada desapertado, que pode causar problemas no 
acabamento e enchimento do óleo. Deixar uma flange ou uma válvula desapertada, vai causar transtorno na parte 
do laboratório, tem que se ter muita atenção nessa situação. Ligar bem o conservador, meter bem o balão, 
apertar bem aquilo, ver os níveis.                                                                       
(Ent. 27) 
 
e: O que é mais importante para fazer o seu trabalho?  
E: Eu acho que para mim é qualidade, é perfeição no trabalho.                 
(Ent. 29) 
 
e: O que é mais importante para fazer o seu trabalho?  
E: Eu, foi sempre o meu lema, sempre me pautei muito pela qualidade. Eu nunca dei muita importância à 
quantidade, embora tenha a consciência de que isso redundou sempre em meu prejuízo, posso explicar porquê; no 
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que respeita aos prémios, embora eu nunca trabalhasse a ganhar prémio de produção, tive sempre esse cuidado: 
é melhor pouco e bom do que muito e mau. Nunca fui muito de corridas, fui sempre apelidado de: não há 
dúvidas de que o que este indivíduo fizer, as coisas saem direitinhas, mas ele demora tanto tempo. Tive 
sempre esse rótulo, mas também não estou muito incomodado com isso, nunca saí beneficiado em relação a 
alguns colegas que tenho, colegas que atingiram sempre patamares, posso dizer, muito superiores ao meu, mas 
nunca foi um assunto que me incomodou muito. Nunca pus a qualidade em causa.  
(Ent. 32) 
 
e: Em relação ao seu trabalho, o que é que o seu trabalho lhe exige mais?                                                               
E: Ora bem, exige a todos. É um trabalho que é de muita responsabilidade – se calhar até é dos trabalhos 
mais responsáveis – porque temos que ter muito cuidado com os curtos-circuitos. Há certos trabalhos que 
ficam muito perfeitos, e vê-se e está muito bem, mas ali o que interessa mesmo a 100% é o transformador 
muito bem isolado, as bobines muito bem isoladas. Para isso, temos que ter muita precaução nos isolamentos 
que levam e nas protecções: no papel ter cuidado para que não rebente, as bandas têm de ter a qualidade de 
ver que a banda pode vir com defeito.                            
(Ent. 34) 
 
e: O que é que lhe exige mais o seu trabalho?                               
E: O trabalho exige-me a maior perfeição possível em tudo. Perfeição e rapidez. Em tudo o que seja processo 
de fabrico, quanto mais rápido se fabricar melhor. Exige uma atenção média, não é preciso grande 
concentração, mas tem que se estar atento.                                                              
(Ent. 42) 

 

As capacidades e qualidades são, como podemos concluir dos extractos das 

entrevistas, atributos com uma importância nevrálgica para a orientação da acção. 

  

3.3. Os saberes organizacionais 

 

Procedemos a uma subdivisão dos saberes organizacionais em dois domínios:  

- o conhecimento das fases do processo produtivo, de modo a apreender a 

amplitude dos saberes dos sujeitos em termos do conjunto de actividades em 

que se integra a sua acção; é importante perceber se a compreensão dos 

sujeitos acerca do seu trabalho tem subjacente um conhecimento da finalidade 

do mesmo e do seu contributo para o produto final;  

- o conhecimento das actividades que a empresa desenvolve, o qual constitui uma 

via de socialização dos sujeitos, bem como uma forma de estes deterem um 

enquadramento ainda mais alargado da sua actividade e do contributo desta 

para a empresa.  

 

Relativamente ao conhecimento das fases do processo produtivo, avaliámos a 

amplitude organizacional dos saberes de modo a percepcionarmos se esta é restrita 
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às diversas fases do seu sector ou equipa, ou extensível às fases do processo de 

fabrico de toda a direcção16.  

 

 
Quadro 7.18 

Extensão dos saberes das fases do processo de fabrico  

 N % 
Fases do seu sector/ equipa 11 22 
Fases do seu sector/ equipa e de toda a direcção 32 64 
Não foi possível apurar  7 14 
TOTAL 50 100 

 

 

O conhecimento das várias fases do processo de fabricação é comum a uma 

grande parte de entrevistados, o que pode estar associado ao facto de ser um produto 

com uma elevada incorporação de procedimentos, os quais, simultaneamente, estão 

intimamente ligados entre si.  

Um dos vectores importantes de integração no processo integral da actividade 

de trabalho realizada é, de facto, o conhecimento, maior ou menor, do percurso que o 

produto atravessa até ao seu estado final. A título ilustrativo, veja-se o caso de alguns 

electricistas electrificadores ou dos serralheiros montadores, que realizam actividades 

de assistência a clientes em termos de montagem e funcionamento de produtos ou de 

resolução de anomalias, os quais, para desenvolverem as suas actividades, 

necessitam de ter um conhecimento alargado dos princípios de funcionamento do 

produto e não apenas os relativos à sua actividade. Denota-se um conhecimento 

bastante alargado, por parte dos sujeitos, do processo de fabricação, mesmo, por 

exemplo, nos metalomecânicos, que desenvolvem uma actividade de maquinação de 

peças, mas que conseguem explicitar, com uma precisão considerável, a finalidade da 

peça, designadamente, quando incorporada numa máquina17. 

                                                             
16 Para os trabalhadores dos sectores de bobinagem, ligações e montagem final das direcções 
Transformadores de Potência e Transformadores de Distribuição, as fases do processo produtivo nunca 
incluem o fabrico da cuba, assegurado pelos sectores de fabricação de chaparia. Pensamos que esta 
percepção dos sujeitos se deve, em parte, ao facto de, anteriormente a 1990, a fabricação de chaparia 
estar integrada e não subdividida em direcções. Num único e mesmo sector eram fabricadas as cubas 
para os transformadores (de potência e de distribuição) e para os quadros eléctricos. De forma a respeitar 
a percepção dos sujeitos, optámos por considerar, nestes casos, que a direcção corresponde aos 
sectores que garantem o fabrico da parte activa do transformador.  
17 Foi para nós uma surpresa quando nos apercebemos do grau de profundidade dos saberes dos 
sujeitos neste domínio.  
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Quadro 7.19 

Extensão dos saberes das fases do processo de fabricoa) 

TIPO DE 
EXTENSÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Fases do seu 
sector/ equipa 
 

e: E quais são os passos por que passa uma bobine até estar pronta?          
E: Prontos, uma bobine é assim: eles fazem o projecto, fazem as legendas e depois nas 
próprias legendas vêm as fases, em que as pessoas têm que procurar os planos-tipo para 
começar a bobinar. Uma pessoa vai à legenda, vai àquelas capas que existem lá, vai aos planos 
tipo e começa a bobinar. Faz a ponta. Mete as carretas, puxa as barras para o cursor (eu 
chamo cursor, há outros que chamam distribuidor de barras). Uma pessoa mete as barras, 
cola réguas, se for preciso colar o tubo, cola o tubo, engata a ponta, começa a bobinar 
mediante os planos tipo que tem. Acabando a bobine tem que, tem que meter a fita devida, 
para os aros não se soltarem, tem que marcar o eixo, mete as etiquetas, pega na ponta e tira-
a fora. Tira-a fora e vai para a calibragem. Na calibragem é virada, é metido em cima de um 
prato, é metido o prato por cima, vai à estufa. Sai da estufa leva carga à medida que eles 
pedem ou mais ou menos à medida, depois é isolada com um plástico (que agora não me lembro 
do nome), um plástico autocolante, que uma pessoa mete e dá a volta, mete-se numa caixa, vai 
para cima para montar as fases. Depois, lá em cima, depois acho que é, depois das fases 
estarem todas montadas leva outra vez, outra vez carga, para ir tudo mesmo totalmente à 
medida, para ficar bem apertado. Depois é montar o circuito e depois a parte dos circuitos, 
das ligações já é outra coisa. Já lá estive, mas não estive tempo suficiente para aprender.                  
(Ent. 17) 
 
e: Quais são as fases de fabrico até chegar ao fim?              
E: Isto, às vezes leva muitas coisas. Às vezes vêm directas de lá, soldam os cantos, umas 
coisinhas e vem logo para pintar. Outras vezes é soldado os pernos e é lixado aqui na pintura. 
Outras vezes sou eu que lixo. Quando a peça é acabada por mim vêm duas chapas, são unidas 
uma à outra, umas tampas. E depois é uma face que tem que se estar direita, porque leva ali 
uma borracha que faz a vedação e eu tenho que lixar, lixo com lixa grossa, com a 
rebarbadeira, com a lixadeira, e depois passo a lixa fina para ficar lisinho. Depois, ao pintar, 
se ficar cola, que às vezes a própria máquina atrai, deixa um bocadinho de cola, e eu tenho de 
estar ali a dar pancada. Disfarçar o máximo possível que é para depois lixar e ficar bem.              
e: E, portanto, isto sai daqui lá para cima?                                 
E: Lá para cima, para a montagem.                                             
e: O que é que fazem na montagem?                                            
E: Na montagem é montado tudo por eles, com parafusos. Isto já vai pronto. Tem lá um 
esquema e montam.                                                   
(Ent. 46) 

Fases do seu 
sector/ equipa e 
de toda a 
direcção 

e: E se eu lhe pedisse para me descrever quais são as fases do processo de fabrico daqui? De 
uma peça, de um molde?                             
E: Sim, olhe por exemplo de um molde. Portanto, vem o material em bruto, vai à fresadora pôr 
próximo do tamanho normal que há-de ficar, pronto, faz-se sempre mais dois ou quatro 
milímetros. Vai à fresadora para pôr perto da medida, portanto, com mais 4 mm e depois da 
fresadora vai para a mandriladora para desbastar, fazer o primeiro desbaste, depois do 
primeiro desbaste vai normalizar. O material vai a recoser. Vai normalizar o material porque 
há sempre tensões, não é? O material tem muitas tensões. E depois daí põe-se a peça no 
tamanho da medida e toca a trabalhá-lo.         
(Ent. 3) 
 
e: Quais são as fases de fabricação do transformador?                        
E: A primeira fase é o projecto, que é a primeira parte. Antes tem o cliente, a encomenda, 
depois vai para o projecto, depois, da parte do projecto, passa para a concepção do fabrico, 
do fabrico vai para a montagem, e sai para o cliente.                     
(Ent. 18) 
 
e: Para além do seu trabalho, quais são as fases de fabrico do transformador?                                                                
E: Fazer a bobinagem, cortar bem os circuitos, depois os circuitos vão para o armazém. 
Depois do armazém, o robot tira-os para fora, leva-os para a banca, põe-se na banca para 
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acertar aquilo, tirar a medida à banca. Vem tudo explicado no plano, o plano traz tudo. A 
gente antes de começar a fazer o circuito tem que ler o plano.              
(...) 
e: Quando sai daqui para onde vai?                                           
E: Vai para a montagem final, aqui ao fundo. Depois passam para as cubas de secagem e de 
enchimento de óleo. Depois segue para baixo para os acabamentos finais e a seguir vai para o 
laboratório. A partir daí segue para a expedição.                                          
(Ent. 41) 

a) Este quadro não contempla o realce que temos vindo a efectuar pelo recurso ao negrito, na medida em que está em 
causa todo o discurso dos extractos seleccionados, sendo difícil dar relevo a enunciados determinados.  
 

Como podemos ver nos extractos das entrevistas, os sujeitos que centram os 

seus saberes no sector ou equipa onde exercem actividade, explicitam-nos com 

pormenor, enquanto os que estendem a sua caracterização a toda a direcção, fazem-

no de forma mais sucinta. O domínio do trabalho é sempre mais incidente na esfera 

em que cada sujeito exerce a sua actividade.  

A explicitação verbal dos entrevistados carece, em muitos dos casos, de 

pormenorização. Destacamos o caso do entrevistado 15, como uma excepção a esta 

ausência de pormenorização. Os extractos do seu discurso são demonstrativos do 

domínio excepcional de saberes de cariz teórico e procedimental e da sua 

manifestação verbal. Trata-se de um trabalhador estratégico e detentor de um capital 

escolar de 12 anos, o mais elevado na nossa população.  

 

 
Quadro 7.20 

Extensão dos saberes das fases do processo de fabrico – fases do sector/ equipa e de toda a 

direcçãoa) 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS  
e: Quais são as fases de fabrico da bobinagem?                              
E: Isto é assim: os planos vão daqui da preparação até lá abaixo ao chefe, quer dizer, um plano de fabrico. 
Temos a ordem x que é feita para sair em Setembro, a ordem y é feita para sair em Agosto. A gente trabalha 
conforme mandam, o chefe é que organiza isso tudo. A partir daí eu chego ao chefe: "quero trabalhar", o chefe, 
antes de dar o trabalho, vai ver se tem o material todo ou se não tem tempo para isso: "tome lá o plano, veja o 
material que existe, faça uma relação do que existe, para mandar fazer o que não existe", que é mesmo assim. 
(...)                               
Recebo o plano e colo o tubo que é uma coisa logo que se faz, está 4 horas o tubo a colar. Nesse espaço das 4 
horas, vou carregar carretas, que é o cobre para poder bobinar; colando o cobre e alguns utensílios que a gente 
precisa para bobinar; a gente naquelas 4 horas tenta ocupar o tempo. Acaba de colar o tubo, cola réguas e 
engata a bobinar. Se tudo correr bem, não houver nenhum inconveniente é começar e acabar. É simples.                                                                    
e: E quando a bobine está pronta?                                            
E: Estando a bobine pronta, tira-se a bobine para um berço. A partir daí vai-se ter com o chefe e ele dá outra 
bobinagem e o ciclo começa.                                                                       
e: E para além do trabalho que não lhe diz respeito?                    
E: A bobine está no berço (porque no meu caso, já tenho feito isso, pego nela e ponho no berço), sai do berço, 
ponho no outro berço, viro, meto o prato, os tirantes e ela sai direitinha e encaixa. Leva outro prato por cima, 
umas porcas e vai para a cuba. Entra na cuba e faz o spray (que aí já é determinado pelo chefe dos óleos). Pode 
fazer spray 24 horas, pode fazer 48, depende da carga que lá meter. Sai do spray, leva macacos. Quer 
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dizer: a bobine sai da minha máquina, por exemplo, fazemos de conta que temos uma quota "F" com 1500, ela 
sai da minha máquina com 1600 e depois leva macacos que é para apertar, para ir à medida de 1500. Há no 
plano umas toneladas que já vêm do cálculo, para a gente dar, por exemplo, 10 toneladas, que, a priori, deve ser o 
suficiente para ela ir à quota nominal, muitas das vezes ela não vai, a gente compensa: tira-lhe calços, porque 
existem 14 milímetros em cada bobinagem AT do calço de compensação. Compensação, quer dizer, tanto 
podem ser postos como não podem. Se a gente vir que eles, por exemplo, imagine que ela está mais alta 14 
milímetros e ela levou os calços de compensação, o que é que a gente faz: vai sacar esses calços por menores. Ou 
se não levar calços de compensação e ainda estiver mais alta e vem-se aqui a cima ao projecto e vai-se ver se se 
pode tirar alguns dos outros. Depois tudo depende, pois nós temos três enrolamentos: baixa, alta e 
regulação, e têm de estar proporcionais umas com as outras. Tem de ser tudo proporcional, porque chega ao 
fim tem de estar tudo da mesma altura, independentemente de levar calagens, calços, anéis, isso tudo. Tem de 
estar proporcional. Por isso, depois, se caso a alta não for abaixo, têm-se que ir ver ao cálculo, se se pode subir 
ou ao contrário. Normalmente, a maneira de resolver este problema é sacar calços. Depois de estar calibrada, 
prontinha, chega aqui ao Sr. B. No Sr. B vai-se fazer a montagem de fases. Chega-se aqui acima e tem um plano 
que é montagem de fases e o plano diz o que você tem de fazer. No caso de ser três enrolamentos, mete uma 
baixa, mete réguas entre ela (que isso se chama estrutura entre enrolamentos), mete tubos (que isso é 
designado no plano), a seguir encaixa alta. A alta leva réguas, leva tubos e a seguir vem a regulação. O perigo que 
pode acontecer nisto tudo é às vezes se a gente lá em baixo, ou por erro de cálculo, ou nós, se deixamos o 
diâmetro da bobine muito grande ou muito pequeno. Quer dizer, se nós temos uma coisa a entrar dentro da 
outra, têm de ser proporcionais. Se der um erro e aqui estiver muito estreita não pode entrar, é só isso. 
Acabando essa estrutura de enrolamentos, temos o circuito magnético. Quando o transformador é trifásico 
tem três núcleos. Mete-se os três núcleos, acaba-se de meter os três núcleos, começa a montar o circuito 
magnético. A colaça. [desenha para ilustrar] Temos aqui um núcleo, aqui outro e temos aqui outro. A bobine entra 
aqui, uma fase (que aí já se chama fase, não bobine que são as três fases), entra aqui, entra aqui e entra aqui. 
Aqui leva uma colaça. Acabando isto, leva aqui uns ferros para apertar e começa as ligações, e aí tem que haver 
um plano de ligações. Faço as ligações que vão dar algures aqui que temos aqui o regulador. Acabando isto, estas 
ligaçõezinhas, o laboratório vem aqui e faz a relação de transformação, quer dizer se isto está proporcional. 
Acabando de fazer esta relação transformação, o transformador vai para a estufa. Pode estar lá 48, pode estar, 
ou pode estar 24 horas. Depois sai de lá vai fazer a montagem final. E está a alta temperatura e as pessoas têm 
de apanhar com aquele calor, não está certo. Aquilo deita vapores. Sai dali e faz a montagem, quer dizer, o 
reaperto final. Temos isto tudo montadinho, acabamos de fazer o reaperto. Tenho ali a carcaça do 
transformador, a cuba. O transformador vai ser levado lá para dentro. Logo a seguir coloca bornos. Vai então 
para o Sr. B fazer cablagem. Temos uma caixa de comando, depois tem que fazer ligações, ligar os fios para o 
transformador poder trabalhar. A gente chama cablagem. Há planos, mas também depende do trabalhador de 
fazer a disposição dos cabos da melhor maneira. Liga-o à caixa de comando e está pronto para entrar no 
laboratório. No laboratório, funcionou bem, sai para fora. Desmonta: tira bornes, faz-se a expedição. Será 
colocado em caixas. Se for um transformador até vai quase completo, tira-se só o essencial. Senão, desmonta-se 
todo, toda a parte exterior da carcaça. A seguir, vai nas caixinhas, vai ser montado no cliente. Pode ser a 
empresa, pode não ser. Se for a empresa, determina duas ou três pessoas, manda para o sítio do transformador 
e ele vai lá e vai fazer exactamente isto que fez no Sr. B, montar tudo de novo. A cablagem mantém-se, a caixa 
de comando mantém-se, mas bornes, parte exteriores, conservadores, tudo, é tudo desmontado para o 
transporte. É isto o circuito de um transformador aqui dentro da empresa.  
(Ent. 15) 

a) Encontram-se a negrito algumas expressões ilustrativas da precisão técnica inerente à descrição do processo. 
 
 

Estes extractos são caracterizados por uma coerência narrativa que deixa 

transparecer um domínio cognitivo, por parte do entrevistado, da actividade de 

trabalho que desempenha e um considerável grau de consciência de que é detentor 

desse saber. Não é, por isso, de estranhar que seja este um dos indivíduos que se 

auto-considera subaproveitado e subvalorizado pela empresa face ao seu nível de 

conhecimentos e à actividade de baixo grau de complexidade que desempenha – 

electricista bobinador –, perspectivando, no quadro dos seus projectos profissionais, 
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sair da empresa assim que encontrar uma situação de emprego mais favorável, na 

qual o sujeito veja reconhecidos os seus saberes e capacidades, em particular em 

termos monetários. 

 

Relativamente às restantes actividades da Electrotensão e das empresas do 

grupo Fasetel, como todos os entrevistados manifestam algum tipo de conhecimentos 

nesse domínio, revelou-se espúrio analisar se este é, ou não, uma realidade. Tornou-

se, deste modo, mais profícuo perceber o grau de profundidade e/ou de realismo do 

mesmo, analisado a partir do tipo de explicitação verbal. Por vezes, o facto de o sujeito 

abordar, apenas, a actividade de uma das empresas do grupo, com uma verbalização 

detalhada e concreta é, para nós, indicativo de maior detenção de saberes neste 

domínio do que se enumerar actividades de várias empresas do grupo Fasetel sem as 

concretizar (como qualquer pessoa que lê o jornal sabe, por se tratar de uma empresa 

e de um grupo com uma imagem “mediática”)18.  

 

 
Quadro 7.21 

Tipo de explicitação dos saberes relativos às  

actividades da empresa e do grupo empresarial 

 N % 
Explicitação vaga e difusa 33 66 
Explicitação concreta e pormenorizada 12 24 
Não foi possível apurar  5 10 
TOTAL 50 100 

 

 

A esmagadora maioria dos indivíduos explicita o conhecimento acerca das 

actividades da empresa e do grupo empresarial de forma vaga e difusa, o que pode 

ficar a dever-se ao facto de estes serem de grande dimensão e desenvolverem um 

amplo e diverso conjunto de actividades.  

 

                                                             
18 Há todo um outro conjunto de questões relativas à empresa que nos permitem abordar as relações de 
identificação do sujeito com ela, tema que desenvolvemos no capítulo 9. Centramo-nos, aqui, 
exclusivamente, nos saberes organizacionais. 
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Quadro 7.22 

Tipo de explicitação dos saberes organizacionaisa) 

TIPO DE 
EXPLICITA-

ÇÃO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Explicitação 
vaga e difusa 

e: Para além desta direcção, que outros produtos é que a empresa fabrica?              
E: Ar condicionado, elevadores já não tem. Acho que foram comprados. Os motores não sei se 
foram comprados e aquecedores.                          
e: E aqui?                                                                   
E: Aqui há os transformadores e os aparelhos de média tensão.                 
(Ent. 19) 
 
e: E que outros produtos é que a Electro fabrica, para além do que faz no TI 
[Transformadores de Distribuição] e no TG [Transformadores de Potência]?                                                                   
E: Que eu saiba, aqui só faz transformadores, sejam eles de alta tensão, e há os 
transformadores secos.                                                
e: E sem ser aqui na Arroteia?                                               
E: O que eu sei é que existe a electrónica na Maia, penso que é onde se faz a electrónica 
industrial, e depois há em Ovar, também não sei se aquilo está como empresa de reparações.                                       
(Ent. 36) 

Explicitação 
concreta e  
pormenorizada 

E: Os elevadores eram nossos. Depois vendeu-se uma parte.  
(...) 
Passou-se a vender para lá, a dar a licença aos gajos. Aqui só se faziam certas montagens. 
Iam para lá essas montagens feitas. Eles é que faziam a instalação no cliente, e é que 
acabavam de montar o aparelho. Depois, entretanto, não sei porquê, tornaram a voltar 
novamente para cá. Com certeza viram que estava a dar muito, tornaram a voltar para cá. E 
depois mudaram para a Maia, porque aqui já era pequeno para a montagem deles. Já faziam, 
já se fazia aí elevadores e os monta-cargas. Chamavam-lhes os monta-cargas, que eram uns 
elevadores grandes para transportar material, para lá para os altos. E para a Maia e aquilo 
começou a encarquilhar, não sei porquê, foi vendido aos espanhóis. Os espanhóis aguentaram 
aquilo uns tempos. Quando tomaram conta do mercado nacional, fecharam a porta. Prontos, e 
passaram a vir de lá de fora, e agora cá é só as montagens e as avarias.                                                                   
(Ent. 11) 
 
e: Que outros produtos é que a empresa fabrica?  
E: TG, TI, MT [Média Tensão], tem os motores, tem a robótica, tem a electrónica, tem as 
telecomunicações, na Maia.                                                    
e: E aqui?                                                                   
E: Aqui, já teve aqui os elevadores, agora também não. Tem o FM [Fabricações Mecânicas], o 
FM é aquela parte, a serralharia mecânica. Pronto, não tem mais nada. Que eu saiba não.                                                             
(...) 
Aqui sei-as todas. Do FS [Fabricações Soldadas] , tudo o que sai daqui vai para as divisões, o 
MT, os quadros, os normablocos, portanto, o TG, também sei; e o TI, também o sei. O FM, sei 
que lá tem as máquinas ferramentas, e as outras divisões sei, porque já passei por lá. Os 
motores, também já estive lá, já estive, também já passei pelos elevadores, antigamente, 
agora não fazem, também já acabou, nem na Maia, já não fazem elevadores, venderam.                                            
E conheço as tais divisões: robótica, electrónica.                           
(Ent. 31) 

a) Este quadro não contempla o realce que temos vindo a efectuar pelo recurso ao negrito, na medida em que está em 
causa todo o discurso dos extractos seleccionados, sendo difícil dar relevo a frases ou expressões. 
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É de salientar que, dos 7 trabalhadores da direcção Fabricações Mecânicas, 5 

manifestam não deter saberes relativos às actividades da empresa, o que é 

demonstrativo de um processo gradual de exclusão destes indivíduos, e da respectiva 

direcção onde trabalham, das dinâmicas da empresa, pelo facto de ela (que foi, 

entretanto, encerrada) desenvolver uma actividade de suporte que não se enquadra, 

já, nas actividades centrais da empresa19. 

 

3.4. Saberes operacionais e organizacionais e capacidades pessoais: o carácter 

distintivo das especificidades das actividades de trabalho   

 

A título de síntese conclusiva, podemos concluir que a dinâmica do saber em 

uso se concretiza em íntima articulação com as especificidades das actividades de 

trabalho ao nível, designadamente, do tipo de dispositivos técnicos utilizados, dos 

procedimentos accionados e das propriedades dos materiais. No caso das actividades 

de trabalho de maquinação e de montagem e soldadura, isso é visível na mobilização 

privilegiada de saberes, procedimentais e práticos, por força da importância dos 

domínios de acção preparação do trabalho, transformação e de controlo sobre a 

transformação. No caso da montagem e soldadura, em particular, são de salientar, 

igualmente, os saberes teóricos restritos, pela importância conferida ao conhecimento 

das propriedades dos materiais como garantia do desempenho correcto da 

transformação. Em ambos os casos, estamos perante uma associação com a 

materialidade do trabalho, pelo relevo conferido, quer aos objectos, quer aos 

dispositivos técnicos, ainda que estes últimos assumam uma importância acrescida 

para os trabalhadores metalomecânicos. Esta associa-se ao destaque que é conferido 

às capacidades de percepção (atenção e concentração), as quais são fundamentais 

no decorrer da transformação e do controlo sobre ela. Nas restantes actividades – 

electrificação e montagem e ligação – o relevo é conferido, igualmente, aos saberes 

procedimentais, desta feita, devido à importância, no domínio da preparação, da 

interpretação das instruções de trabalho. Por seu turno, para a preparação do trabalho 

é necessário accionar capacidades físicas, em particular nos produtos de grande 

dimensão, como é o caso dos transformadores de potência. 

No domínio dos saberes organizacionais, a sua extensão é alargada, mas, no 

que concerne às actividades das empresas do grupo Fasetel, os discursos 

                                                             
19 A abordagem das reacções dos trabalhadores entrevistados ao encerramento desta direcção encontra-
se no capítulo 9.  
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manifestam-se vagos e difusos, o que é compreensível se atendermos ao vasto 

conjunto de actividades que este desenvolve. 

 

 

4. As práticas de aprendizagem informal no interior da Electrotensão 

 

Neste ponto, perspectivaremos um conjunto de dimensões relativas às 

dinâmicas de aprendizagem informal que têm lugar no interior da empresa, as quais se 

distinguem da aprendizagem formal que abordámos no capítulo 6. Embora não se 

trate de uma distinção estanque, optámos por a manter, adoptando, como referência 

de base os contextos de aprendizagem. Tal não significa que os processos de 

aprendizagem são, em si mesmos, totalmente formais ou informais, mas sim que são, 

respectivamente, práticas formalizadas e estruturadas e dinâmicas informais, sendo 

estas últimas constitutivas do quotidiano dos sujeitos, em articulação com o 

desempenho do trabalho. 

Ainda que a pesquisa se centre, neste ponto, na aprendizagem informal, 

adoptámos uma óptica diacrónica e sistémica de análise dos processos de 

aprendizagem vivenciados pelos sujeitos.  

Começaremos por abordar as vias pelas quais os sujeitos aprenderam a 

actividade que exercem e as que consideram serem mais adequadas, procurando, 

neste último caso, apelar à reflexividade dos sujeitos após o início do seu percurso de 

aprendizagem. Aferiremos, seguidamente, os períodos de aprendizagem que os 

sujeitos consideram terem sido cruciais ao longo das suas trajectórias de 

aprendizagem e profissionais, bem como o período temporal que consideram 

necessário para a aprendizagem da actividade que exercem, o que nos permitiu 

determinar se os indivíduos consideram que a sua actividade exige uma aprendizagem 

contínua, ou, inversamente, afirmam ser possível identificar um espaço temporal 

determinado em que ela tem lugar.  

A partir de uma perspectiva genérica da aprendizagem, equacionada numa 

lógica longitudinal, centraremos a nossa análise nas práticas não regulares de 

aprendizagem, equacionando a resolução de problemas e a apresentação de 

sugestões. Proporemos, ainda, uma tipificação das concepções de aprendizagem 

manifestadas pelos sujeitos. 

Concluiremos este ponto com uma caracterização das práticas de ensino, 

entendendo estas, também, como práticas de aprendizagem bidireccionadas: no 
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sentido da aprendizagem dos sujeitos que são ensinados; na direcção da auto-

aprendizagem dos transmissores de saberes no exercício da actividade de ensino. As 

dinâmicas de ensino integram-se numa esfera ampla de aprendizagem integrada e 

constituem um importante indicador de melhoria contínua do desempenho laboral. É 

neste sentido que se deve equacionar a aprendizagem numa óptica de “transmissão 

social sob todas as suas formas, espontânea ou organizada” (Malglaive, 1990, p. 145), 

pois não nos devemos limitar ao que o sujeito aprende por si próprio, mas, também, 

com os outros, assimilando e transmitindo. 

 

 

4.1. O início da trajectória de aprendizagem na empresa 

 

Para a análise das vias de aprendizagem adoptámos a proposta de Berger e 

Piore (1980 In Dubar, 1991, p. 185) de diferenciação entre aprendizagem concreta e 

abstracta, à qual acrescentámos a aprendizagem integrada, para categorizar as 

respostas dos sujeitos cujo processo de aprendizagem se caracteriza por uma 

articulação entre a aprendizagem concreta e a abstracta. Considerámos, ainda, que a 

via da aprendizagem não deve ser problematizada como se tivesse uma 

correspondência directa com os tipos de saberes, pois aprendem-se saberes práticos 

de forma abstracta e, por sua vez, saberes teóricos de forma concreta. Não está em 

causa o que se aprende, mas como se aprende. 

A esmagadora maioria dos sujeitos realiza uma aprendizagem concreta, no 

decorrer da sua actividade de trabalho, com os problemas que têm de resolver 

quotidianamente, numa dinâmica de tentativa-erro e de apreensão gradativa de 

saberes e de domínio sobre a acção. A maioria dos sujeitos destacam que, quer 

tenham aprendido exclusivamente no exercício da actividade de trabalho, quer de 

forma integrada (em articulação com a aquisição de saberes no ensino regular, ou 

pela realização de cursos de formação), o fez com colegas de trabalho mais 

experientes (45 entrevistados). Trata-se, deste modo, de uma aprendizagem em 

interacção. Já a aprendizagem com o superior hierárquico directo, é apenas referida 

por 10 indivíduos, o que nos permite afirmar o predomínio de uma dinâmica de 

aprendizagem no seio dos pares, primando, neste domínio, uma hierarquia baseada 

no saber profissional e não na estrutura de poder formal. A aprendizagem processa-se 

por via da comunicação, isto é, da troca de impressões e de pontos de vista, 

concretizando-se numa co-acção (Malglaive, 1990, p. 79). 
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Para além desta distinção, podemos acrescentar que identificámos dois modelos 

de aprendizagem. Um que é referenciado por sujeitos com uma antiguidade e idade 

mais elevada. Vivenciaram práticas de aprendizagem no âmbito do sistema de 

trabalho de ofício, na medida em que iniciaram a sua trajectória profissional e de 

aprendizagem com um oficial, ou seja, com um profissional que poderíamos, 

actualmente, titular como qualificado ou altamente qualificado. Trata-se de percursos 

de aprendizagem que se articulam de forma estreita com os trajectos profissionais, 

pois contemplam a passagem formal de aprendiz para oficial, com base na 

aprendizagem e, logo, no domínio do ofício, ou seja, de um conjunto determinado de 

saberes profissionais. Um segundo modelo abarca os trabalhadores que aprenderam 

com colegas mais experientes (não necessariamente com os mais velhos), já não em 

associação directa com a constituição da carreira profissional, mas no âmbito de um 

processo informal de aprendizagem com alguém que, por via do exercício profissional 

continuado, é detentor de um conjunto acrescido de saberes que é reconhecido pelos 

pares.  

Vejamos as manifestações dos sujeitos neste domínio. 

  



 684 

 

Quadro 7.23 

Via real de aprendizagem por tipo de aprendizagema) 

TIPO DE 
APRENDIZA-

GEM 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Aprendizagem 
concreta 

E: Os conhecimentos que a gente tem é os anos da profissão. É a experiência, portanto, 
aprendeu-se com o tempo, com o tempo e com a ajuda, porque, às vezes, as dúvidas que a 
gente tem nunca fica mal a gente perguntar. Portanto e o perguntar, lá está, aos tais amigos 
de trabalho, por exemplo eu trabalhei muitos anos com o A que, além de bom colega de 
trabalho que é, naquele tempo em que eu trabalhava com ele, ele nunca, se tivesse qualquer 
dúvida nunca me desviava disso. Chegava à beira do A, portanto, quando me encontrava com 
ele às 3 horas ou vice-versa perguntava-lhe: "Ó A, olha eu tenho feito isto assim-assim, 
pá, mas qual é a tua opinião?" E ele às vezes dava-me um parecer, portanto, diferente 
daquilo como eu estava a executar o trabalho e conseguia-se conciliar uma coisa com a 
outra e era excepcional.   
(Ent. 1)                                                    
 
e: Em termos de aprendizagem, como é que o Senhor aprendeu a sua profissão?                                                                    
E: Foi com colegas, foi a trabalhar, fui subindo os degraus da hierarquia. Desde 
aprendiz, ajudante, pré-oficial, oficial, por aí fora. Fui subindo.  
(Ent. 10) 
 
e: E em termos de aprendizagem, como é que aprendeu a sua profissão?         
E: Por mim próprio, trabalhando e vendo os colegas. Observando. Não tive assim nenhum 
curso, não tive ninguém que tivesse ali a ensinar-me. Cheguei ali e pronto comecei, não 
tive aprendizagem. Estava a fazer junto a um colega e a ver.                                     
(Ent. 24) 
 
e: Em termos de aprendizagem, como é que o Senhor aprendeu o seu trabalho?                                                                     
E: Aprendi com os outros, não tive problema. Aprende-se muito com outros também.                                           
e: Com outros colegas?                                                       
E: Com certeza. Com encarregados, com chefes, com colegas de trabalho e depois com o 
andamento na entrada do trabalho, que eu hoje não tenho dificuldade. Pode aparecer, não 
quer dizer que não possa aparecer, estão sempre a aparecer coisas novas. E pode aparecer 
um tipo de bobinagem que possa ter a sua... mas para isso estão aí os chefes.                                             
(Ent. 39) 
 
e: Como é que aprendeu?                                                      
E: Com os colegas mais velhos. Alguns deles até já foram embora. Estão reformados. A 
maioria deles até.                                                          
(Ent. 41) 

Aprendizagem 
integrada 

e: Em termos de aprendizagem, como é que aprendeu a sua profissão?                                                                    
E: Aprendi, porque gostava e uma pessoa quando gosta aprende. Aprendi no curso e depois 
pratiquei. Aprendi a praticar aqui na empresa, porque é completamente diferente, tive 
algumas dificuldades.                                                    
e: Como é que ultrapassou essas dificuldades?                                
E: Ora bem, os outros colegas ajudavam-me. A gente a soldar umas chapinhas pequenas e a 
soldar (que eu sei soldar de todas as maneiras), mas às vezes havia coisas às vezes metros de 
soldadura e depois de baixo para cima enormes. E a pessoa tinha que saber soldar sem 
problemas.                                                   
(Ent. 46) 

a) Nenhum sujeito refere a aprendizagem abstracta como via real de aprendizagem. 
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A aprendizagem no espaço social do trabalho é, assim, fundamental, sendo este 

um “lugar «pedagógico»” (Lopes, 1993, p. 251) em que a actividade de trabalho 

constitui um importante veículo de aprendizagem.  

Todavia, é fundamental o recurso à aprendizagem de cariz formal. Partir da 

experiência de trabalho pode constituir um excelente princípio para a teorização do 

processo de trabalho, na medida em que permite articular esta última com a dimensão 

mais prática do exercício laboral. Como refere Malglaive (1990), na sua explicitação 

das etapas do processo de aprendizagem, é fundamental a consciencialização e 

formalização dos procedimentos e processos de transformação que presidem à acção, 

para que possam ser aplicáveis a situações diversas.  

O relevo conferido à aprendizagem formal é uma realidade no conjunto dos 

entrevistados. Se todos os sujeitos afirmam aprender por intermédio da realização 

concreta do trabalho, não havendo nenhum que saliente, exclusivamente, a 

aprendizagem abstracta, já em termos da via que consideram como mais adequada 

(que, saliente-se, é assinalada após ter sido iniciada a aprendizagem), presenciamos 

uma divisão, praticamente equitativa, entre os trabalhadores que privilegiam a 

aprendizagem concreta e os que consideram que a aprendizagem deve ser efectuada 

de forma integrada, ou seja, contemplando, quer o contacto directo com a 

materialidade do trabalho, quer a aquisição formalizada de saberes no sistema formal 

de ensino, ou pela realização de cursos de formação.  

 

 
Quadro 7.24 

Vias real e privilegiada de aprendizagem 

Via privilegiada 
 
 

Aprendiza-
gem abstracta 

Aprendiza-
gem concreta 

Aprendiza-
gem 

integrada 

TOTAL 

Via real N % N % N % N % 
Aprendizagem abstracta 0 - 0 - 0 - 0 - 
Aprendizagem concreta 3 6 21 42 19 38 43 86 
Aprendizagem integrada 1 2 4 8 2 4 7 14 
TOTAL 4 8 25 50 21 42 50 100 

 

 

Não deixa de ser interessante a análise das respostas dos sujeitos no que 

respeita à via privilegiada de aprendizagem, tomando como ponto de referência a 

aprendizagem abstracta ou formal. Ainda que não sejam diferenças notórias, não 

deixam de ser interessantes e elucidativas da articulação entre a aprendizagem formal 

e informal. Senão vejamos: 
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- � dos 24 sujeitos que frequentaram uma via profissionalizante do ensino formal, 

metade considera que a via privilegiada de aprendizagem é a integrada, o que 

manifesta a valorização dos moldes em que se enquadra o seu próprio processo 

de aprendizagem, na medida em que estas modalidades duais de ensino 

contemplam vertentes de formação em sala de aula articuladas com prática 

simulada em situação real de trabalho; inversamente, entre os 26 indivíduos que 

não tiveram qualquer preparação de cariz profissional no seu percurso de 

aprendizagem escolar, 15 apontam a via concreta como a privilegiada, enquanto 

9 referem a integrada, o que vem reforçar o que afirmámos acima;  

- � os 3 sujeitos com uma trajectória de aprendizagem formal interna de aquisição (a 

qual se caracteriza pela realização de um único curso de formação de muito 

longa duração e orientado para um domínio profissional específico) apontam, 

como via de aprendizagem privilegiada, a concreta; pensamos que esta ênfase 

se poderá dever ao facto de não aplicarem o que aprenderam no exercício 

quotidiano do seu trabalho e de terem efectuaram um duplo processo de 

aprendizagem – formal e informal – que não é integralmente rentabilizado; 

inversamente, dos sujeitos com uma trajectória de aprendizagem formal de 

renovação e sensibilização (10 indivíduos), 6 valorizam a aprendizagem 

integrada, possivelmente por terem vivenciado, precisamente, um percurso de 

aprendizagem marcado pela articulação entre aprendizagem formal e informal.    

Estas pistas explicativas permitem-nos concluir que há um reflexo das vivências 

objectivas dos sujeitos nas suas disposições subjectivas. 
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Quadro 7.25 

Via privilegiada de aprendizagem por tipo de aprendizagem 

TIPO DE 
APRENDIZA-

GEM 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Aprendizagem 
abstracta 

e: Como é que acha que se aprende o seu trabalho. Acha que é mais com formação, acha que é 
mais informalmente...                                     
E: Se fosse com formação era melhor. Portanto, é isso que eu digo. Aqueles moços que 
andam aqui fizeram formação, portanto, e a formação que fizeram já foi o suficiente para 
eles. Foi uma rampa de lançamento para a profissão, porque eles andaram aí a conhecer as 
máquinas todas. Andaram a tirar bocadinhos de todas as máquinas.                             
(Ent. 1) 
 
e: Como é que pensa que se adquirem estes conhecimentos? Acha que é mais por formação, 
acha que é mais pelo trabalho?                       
E: Devia haver uma boa formação, aqui, desde o princípio. Acho que era essencial. Acho que 
devia ser obrigatório ter uma boa formação no princípio, o que não há cá. Aqui não há. Aqui 
é cada um por si e todos os dias um gajo tem de abrir os olhos.          
e: Mas como é que pensa que se adquirem os conhecimentos, acha que é por via da formação?                                                             
E: Aqui neste momento não é. Mas devia ser, mais pela formação do que pelo trabalho.                      
(Ent. 24) 

Aprendizagem 
concreta 

e: Qual é a fonte mais importante para adquirir as competências que necessita para fazer o 
seu trabalho, se é a escola, o trabalho em si, o que é que acha que é mais importante?                                         
E: Acho que é mais a fazer o trabalho, sinceramente, porque há coisas na formação, 
disciplinas a nível de tecnologia, que é matéria que se dá na própria faculdade, e nós 
chegamos a enveredar um pouco por esse lado, coisas que aqui não se aplicam, ou não se 
aplicam ou temos quem faça por nós, porque quem faz o projecto, automaticamente, já vem 
tudo escarrapachado e a gente é só seguir digamos os dados e usar os meios que temos, e 
acho que a gente consegue isso.                                      
(Ent. 9) 
  
e: Acha que os conhecimentos necessários para o seu trabalho se adquirem mais pela 
formação ou acha que é mais a trabalhar, pela prática?              
E: É mais pela prática. Pela formação pouco se aprende.                                               
e: Porquê?                                                                   
E: Não sei. Na formação a pessoa está a ler, a olhar para o papel, para o desenho, e 
chega aqui olha para o transformador e é completamente diferente. E se estiver aqui a 
olhar e a fazer, aprende-se melhor. A olhar, a fazer e a ver fazer. Foi assim que eu 
aprendi.                                                     
(Ent. 41)         
 
e: O que acha que é mais importante para fazer o seu trabalho, a formação ou a prática?                                                        
E: A prática é muito e a formação é bom. A formação é boa, mas a prática é mais. A 
prática é muito boa.                                                       
(Ent. 46)                           

Aprendizagem 
integrada 

e: E acha que se adquirem as competências para o seu trabalho mais via formação ou acha que 
é a trabalhar?                                           
E: As duas coisas ligam-se uma com a outra. A formação e o trabalho, as duas juntas, 
darão um bom profissional. Eu penso que as duas vias são necessárias, porque para ter uma 
aprendizagem e chegar ao ponto que eu estou hoje e saber um bocadinho de tudo, requer 
muitos anos. Há profissões, se calhar, que basta a parte teórica, mas mesmo assim requer 
estudos que vão completar essa parte teórica.                          
(Ent. 10) 
 
e: Como é que acha que se adquirem os conhecimentos que se precisa? Acha que é mais na 
escola e na formação ou acha que é a trabalhar?                 
E: Ora bem, eu acho que a escola é importante, não haja dúvidas que é. E a formação 
também. Eu tenho pena, não tenho estudos nenhuns. Tenho a quarta classe e "viva o velho"! 



 688 

TIPO DE 
APRENDIZA-

GEM 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Naquele tempo, já para a minha mãe me deixar andar até esse ponto, já foi muito bom. 
(...) 
e: Na prática aprende-se muito, mas a formação ajuda. Ao chegarem com a formação e 
entrarem na prática, então é muito melhor. A prática é importante e vê-se que é 
importante, porque chegam indivíduos com formação, o que também não resolve o 
problema. Agora entram é mais rápido.                                                   
(Ent. 39) 

 

 

Se o percurso de aprendizagem seguido pelos sujeitos é marcado pelo 

desempenho das actividades de trabalho – aprendem enquanto trabalham –, já no 

plano do desejável é de destacar o peso conferido a uma aprendizagem integrada. 

Esta discrepância parece-nos apontar para o facto de ser pelo desempenho concreto 

da actividade de trabalho, que os sujeitos vêm a atribuir importância à necessidade de 

uma aprendizagem formalizada dos saberes, bem como de um domínio cognitivo 

acrescido da actividade de trabalho, numa óptica de complemento da lógica de 

aplicação com a de reflexão. Cruzam-se, assim, os circuitos curto e longo de 

aprendizagem (Malglaive, 1990).  

No que diz respeito ao período-chave do processo da aprendizagem, ou seja, às 

fases ou momentos que mais contribuíram para a aprendizagem da profissão, a maior 

parte dos sujeitos refere o início da trajectória profissional interna na Electrotensão ou 

da actividade profissional que exerce no momento presente20 (35 sujeitos, o que 

corresponde a 70% da nossa amostra), seguindo-se aqueles que consideram que a 

sua aprendizagem foi realizada, essencialmente, em momentos em que efectuaram 

novas intervenções sobre produtos, isto, é, sobre produtos que fabricaram pela 

primeira vez, ou que exigiram a aplicação de um conjunto de procedimentos de um 

grau de complexidade superior ao que habitualmente realizam (9 sujeitos, o que 

representa 18% do total). Vejamos, então, extractos das duas categorias mais 

significativas. 
 

                                                             
20 Optámos por considerar de forma conjunta, neste domínio de análise, o início da trajectória profissional 
interna com o início da aprendizagem da actividade de trabalho que exerce, aplicando-se a segunda 
situação a sujeitos que, no decorrer da sua trajectória profissional, mudaram de actividade de trabalho no 
interior da empresa. 
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Quadro 7.26 

Período-chave do processo de aprendizagem 
PERÍODO- 
-CHAVE EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Início da 
trajectória 
profissional 
interna ou de 
início da 
actividade 
profissional 
actualmente 
exercida 

e: E desses três anos, há momentos ou factos que tenham contribuído mais para aprender a 
sua profissão?                                                
E: Há os primeiros tempos, quando uma pessoa vem para aqui, começa a fazer a parte 
prática, aprende-se mais, porque uma pessoa não tem noção nenhuma do que vem fazer. 
Eu quando vim para aqui estive na parte da formação, só que a pessoa não teve uma formação 
ao nível de um sector específico, foi uma formação a nível geral. Conhecimentos gerais, a 
nível de informática, computadores, módulos disso tudo. Depois acabou o curso, fomos 
colocados nos sectores, e eu vim parar aqui. Sabia o que era um transformador, sabia o que o 
transformador faz, como é que é constituído, já trazia essa bagagem toda a nível teórico, só 
que uma coisa é a teoria e outra é a prática.                                     
(Ent. 26) 
 
e: E da vida profissional que tem, quais foram os momentos mais importantes para a sua 
aprendizagem?                                     
E: Quando eu vim para ali, para aquele sítio, foi a partir dali que eu comecei a ter mais 
conhecimentos, do que é a montagem. E a ter mais um bocado de gosto pelo trabalho.                                
(Ent. 41) 

Momentos de 
realização de 
novas 
operações e de 
novos produtos 
e/ou de 
produtos de 
complexidade 
superior 

e: E há fases ou momentos que foram mais importantes para a sua aprendizagem na sua vida 
profissional?                                       
E: As primeiras vezes que eu comecei a fazer montagens de transformadores no exterior, 
por exemplo. É totalmente diferente de fazer montagens aqui na fábrica. A gente muitas 
vezes lá fora tem que improvisar para conseguir fazer o trabalho.                                                                     
e: Foi importante para a sua aprendizagem?                                   
E: Acho que sim. Acho que foi importante e gostei bastante, ainda hoje, também vou, de vez 
em quando ainda vou.                                                         
(Ent. 25) 
 
e: E de toda a vida profissional que teve há momentos que foram importantes para a 
aprendizagem da sua profissão?                             
E: Há aqueles momentos em que vêm trabalhos novos que a gente tem que aprender. 
Quando é sempre aquela rotina a gente até está ali, mas quando aparece uma outra coisa dá 
gosto. Às vezes um trabalho duro faz a gente um bocado mais vaidoso. A gente pega num 
trabalho novo, nunca ninguém fez, está ali e no fim fica com um bocado mais de vaidade. E 
depois o colega vem e põe-se a admirar!                                     
(Ent. 30) 
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Com uma representatividade claramente inferior segue-se: a não definição de 

um período determinado, com o argumento de que a aprendizagem é contínua (5 

indivíduos); o início da trajectória profissional integral (4 sujeitos)21; a valorização da 

aprendizagem realizada no sistema de ensino regular (apenas 1 indivíduo).  

 

Podemos, assim, afirmar que a grande concentração de respostas se encontra 

na valorização da aprendizagem efectuada no momento inicial da trajectória no interior 

da empresa. A referência à realização de actividades que extravasam a rotina de 

trabalho associa-se à valorização do accionamento de mecanismos cognitivos de 

domínio da acção. Como os extractos ilustram, os sujeitos manifestam uma valoração 

muito positiva destes momentos de aprendizagem, na medida em que lhes permite 

ultrapassar a rotina quotidiana. 

                                                             
21 Ainda que não sendo, de todo, representativo, é interessante o discurso do entrevistado 14 (cuja 
resposta foi aqui tipificada), que afirma que a aprendizagem se efectua em oficinas de pequena dimensão 
(e não nas grandes empresas), na medida em que cada trabalhador tem de realizar o conjunto integral de 
operações, que vão desde o planeamento do trabalho, à concepção da forma de execução da peça, ao 
relacionamento com os clientes, à execução e ao controlo de qualidade:  
E: Todos os empregos que tive foram bons na questão da profissão. Em todos eles aprendi, e é sempre bom a 
gente correr certas oficinas, porque se aprende muita coisa. O maior erro que eu fiz, se calhar, foi entrar com 
16 anos para esta empresa. Devia ter entrado já com trinta e tal anos. A Electro é uma boa empresa, não se pode 
dizer mal da Electro, mas em questões profissionais aprende-se muito mais nessas oficinas pequenas, do que 
numa empresa grande. Nas empresas grandes é tudo maquinado, já aparece quase tudo feito, a papelada já vem 
daqui, as peças já saem feitas de uma máquina e depois é só limpar, ou qualquer coisa. O sector onde estou não tem 
essa maquinaria, mas não se sai dali, é sempre o mesmo trabalho. Enquanto nessas serralharias lá fora não. Nas 
serralharias lá fora aparecia o trabalho e a gente tinha que o executar, não havia ali engenheiros, não 
havia preparadores, não havia nada. Muitas ocasiões tínhamos de ir tirar as medidas à obra e fazer um 
portão, uma grade, um corrimão daqueles em caracol, aquilo não sai do papel. A gente tem que ir lá, tirar 
as medidas, executar e ir ao serrador. A gente aprende muito mais da profissão do que aqui, em pequenas 
oficinas. Aqui não. É sempre o mesmo ritmo”. 
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Já no que se refere à delimitação temporal do período necessário de 

aprendizagem da profissão, os sujeitos manifestam que pode ser uma aprendizagem 

permanente e contínua ou ter lugar num período determinado de tempo. Esta 

percepção permite-nos concluir da centralidade que a aprendizagem assume no 

percurso e exercício profissionais dos sujeitos22.  

 
 

Figura 7.6

Período de aprendizagem necessário 

(%)

44%

56%

Aprendizagem sem período definido: contínua e permanente

Período definido de aprendizagem

 
N=50 

 

 

Como podemos ver, pela leitura do gráfico, a maioria dos sujeitos define um 

período determinado de aprendizagem, mas este valor não é muito díspar do conjunto 

de sujeitos que considera que a aprendizagem é uma actividade permanente, 

acompanhando de perto o exercício da actividade de trabalho. Mesmo entre aqueles 

que definem um período de aprendizagem, a maioria hesita em fazê-lo, pois tende a 

considerar que esta é continuada. 

Se os extractos relativos ao período definido de aprendizagem pouco 

acrescentam em termos explicativos, já no que respeita os indivíduos com uma 

percepção da aprendizagem como algo continuado no tempo, é interessante perceber 

como os sujeitos a destacam verbalmente, o que vai ao encontro da postura 
                                                             
22 Optámos por não analisar quantitativamente a delimitação temporal do período de aprendizagem 
proposta pelos sujeitos, na medida em que não pudemos avaliar se esta corresponde a um período longo 
ou curto, pois essa aferição varia em função da actividade de trabalho e deve ser realizada em função de 
um conjunto diversificado de elementos, nomeadamente: as condições de exercício da actividade de 
trabalho, os saberes escolares e profissionais detidos e a complexidade e amplitude da actividade de 
trabalho. Equacionámos, ainda, a possibilidade de categorizarmos a referida delimitação em termos de 
ser um período longo ou curto, mas a análise das respostas não se revelou conclusiva. Assim, fomos 
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fomentada, mais recentemente, pelas empresas, da necessidade de uma 

aprendizagem contínua, que, para estes indivíduos, está sempre presente, em 

particular para os detentores de uma trajectória mais longa. Parece-nos que esta 

postura se associa, não tanto a uma possível interiorização dos princípios veiculados 

pela empresa neste domínio, mas mais às exigências do próprio trabalho. Trata-se de 

actividades pouco rotineiras, que implicam, em alguns dos casos, a fabricação de 

produtos com parâmetros específicos (como um molde ou um transformador de 

potência) e que exigem uma aprendizagem continuada no tempo. 

Em relação aos sujeitos que definem um período de aprendizagem, optámos, 

propositadamente, por apresentar, pela ordem que se encontra no quadro, quatro 

extractos de entrevistados em que: os dois primeiros exercem a actividade de trabalho 

mais complexa – maquinação – e referem um período mais longo, e os dois últimos a 

mais simples – montagem e ligação (bobinagem, mais especificamente) – referindo 

um período mais restrito. Ainda assim, e corroborando o que já referimos acima, em 

três destes quatro extractos transparece a dificuldade em definir um período de tempo 

determinado, na medida em que a aprendizagem é complexa e pressupõe uma 

actividade constante de interiorização de novos elementos.  

                                                                                                                                                                                   
conduzidos a constituir uma oposição entre os sujeitos que definem um período de aprendizagem 
determinado e os que consideram que a aprendizagem é um processo continuado no tempo.  
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        Quadro 7.27 

Delimitação temporal do período de aprendizagem necessário 
DELIMITAÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Período definido 
de 
aprendizagem  

e: Quanto tempo de aprendizagem é que pensa que precisa uma pessoa para começar a fazer 
o seu trabalho?                                               
E: Isto se for mesmo ao pormenor eu acho que... a prática depois é que vai, pronto, vamos 
dar-lhe... a prática é que põe a pessoa, portanto, a funcionar bem mas penso que para fazer 
qualquer coisita, acho que 1 ano era bem preciso. No mínimo.                                                                    
(Ent. 2) 
 
e: Mas quanto tempo é que acha que é necessário para se aprender o que sabe fazer? O que 
sabe fazer aqui, claro.                                     
E: No mínimo 6 anos. Isto é assim: ninguém ponha dúvidas que um torneiro, ou um torneiro, 
ou um fresador ou um mandrilador, ninguém aprende em 5, 6 ou 7 meses. Demora tanto 
tempo como aprender a tocar guitarra portuguesa. É de 4 a 6 anos. Não duvide! E tudo o 
que se disser... é tudo mentira. Chegar ali ao torno e fazer veio numa pecinha? Isso já não 
é um torneiro. É um biscateiro. Agora saber interpretar o desenho, isto e aquilo, nada 
menos que esse tempo. E com luzes de escola. Porque sem luzes de escola Deus me livre! 
Isso é para andar sempre a correr atrás do chefe. Não. Ninguém nasce ensinado. Não há 
milagres.                                                              
(Ent. 7) 
 
e: Quanto tempo acha que é preciso para se saber fazer a bobinagem que o Senhor faz?                                                           
E: Eu penso que, para ter uma bobinagem normal, um mês.                       
(Ent. 33) 
 
e: Quanto tempo de aprendizagem é que acha que é preciso para alguém fazer tudo aquilo que 
o Celestino sabe fazer?                                 
E: As coisas que eu sei fazer, se calhar era muito difícil de aprendê-las todas seguidas. Se 
calhar, se fossem aprender a fazer uma coisa durante um mês e no mês seguinte fossem 
fazer outra, se calhar esqueciam a que fizeram antes. Portanto, eu fiz uma coisa, aprendi e 
fiz durante alguns anos. E depois a outra, por exemplo, a baixa tensão, aprendi durante um ou 
dois meses e depois estive a fazer também durante um ou dois anos. De maneira que eu agora 
posso ir para um lado ou para o outro. Portanto é difícil, isto é uma longa aprendizagem, 
estamos sempre a aprender, é difícil estar a definir.                                          
(...)            
Se fosse numa máquina específica, ao fim de uma semana já começava a enrolar, não 
ficava a saber tudo. Ao fim do mês já sabe resolver alguns problemas, mas precisa sempre 
de chamar alguém para perguntar alguma coisa. Ao fim de um ano talvez fique a saber.                                        
(Ent. 35) 

Aprendizagem 
sem período 
definido: 
contínua e 
permanente 

e: Quanto tempo de aprendizagem é que pensa que precisa uma pessoa para fazer o trabalho 
que o Senhor faz?                                       
E: Eu ainda hoje não aprendi tudo!                                            
e: Então é preciso 30 anos?                                                  
E: É preciso todo o tempo. Depende sempre da pessoa. Tenho colegas meus que andam aí há 
anos e outros que estão no trabalho porque são obrigados... Não sei.                                                                      
e: De qualquer modo é preciso alguns anos?                                   
E: Sim, para aprender é toda a vida. Para executar o trabalho... Há sempre coisas novas, e 
se estamos num trabalho que há coisas novas, estamos sempre a aprender. Se é uma 
aprendizagem para entrar na profissão, 3 ou 4 anos, mas também é preciso que a pessoa 
também tenha gosto por aquilo que está a fazer, porque se uma pessoa vai para serralheiro e 
gostava de ser pintor, nunca aprende a arte, ande lá os anos que andar não aprende a arte!                 
(Ent. 14) 
 
e: Quanto tempo de aprendizagem é que acha que é preciso para uma pessoa saber fazer 
tudo aquilo que sabe?                             
E: Não sei. Estamos sempre a aprender no dia a dia em tudo. Sempre a aprender! Mas 
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DELIMITAÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
para fazer o meu trabalho normal, alguns anos, para ser mesmo bom, tem que ser alguns anos. 
Eu tenho 32 anos de trabalho, sei lá, se calhar são precisos... para ser bom, bom, bom... não 
sei, sei lá... aí alguns 10 ou 20, não faço a mínima ideia, isso é muito relativo. Porque eu 
estou sempre a aprender, portanto eu não me considero que seja bom em tudo.                                                                  
(Ent. 42) 

 

 

A não identificação de um período delimitado está associada, como podemos ver 

pelos extractos, a uma perspectiva da aprendizagem como algo intrínseco à acção 

quotidiana. Postura semelhante é adoptada por um subconjunto de 6 indivíduos, em 

cujos discursos identificámos uma forte apetência pela aprendizagem. São discursos 

em que o tema está constantemente presente, constituindo casos particulares de 

sujeitos com uma atitude de propensão para uma melhoria e incremento contínuo dos 

seus saberes. Aqui ficam extractos de duas das entrevistas que nos levaram a 

destacar estes sujeitos. 
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Quadro 7.28 

Sujeitos com forte predisposição para a prática de aprendizagem 

 EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
En

tr
ev

is
ta

do
 2

1 
E: Eu pelo menos tenho a curiosidade, às vezes de, estou a trabalhar com um colega e estou-lhe a 
perguntar. Às vezes até acho que me torno um bocado chato, mas acho que tem de ser assim. E 
porque é que é assim e porque é que acontece isto e para que fazemos isto?                                                                        
e: São os colegas que lhe ensinam?  
E: No princípio eu perguntava a toda gente, mas depois comecei a filtrar. Comecei a ver que havia 
colegas que tinham resposta para tudo e outros que não tinham resposta para tudo. Mas esses são os que 
sabem. Há uns que têm resposta para tudo, mas se fizer a mesma pergunta passado uma semana, já me 
dizem se calhar outra coisa, porque não sabem e querem mostrar que sabem. Agora tenho outros colegas, 
o caso por exemplo do A, o B e o outro C também, os dois são pessoas que eu pergunto qualquer coisa, 
eles sabem muito daquilo e quando não sabem dizem-me: "olha, ó pá, não tenho a certeza, mas acho que é 
por causa disto", ou dizem mesmo: "olha, não sei". Pronto. Mas, normalmente, qualquer pergunta, eles 
satisfazem-me a curiosidade.        
(...) 
e: Quanto tempo é que acha que precisa para aprender?                        
E: Ainda não aprendi tudo! Estou sempre a aprender. Aquilo até se aprende com relativa facilidade, 
depois é preciso é o chefe nos dar oportunidade para pormos em prática o que aprendemos. Para depois 
vermos realmente as dificuldades e pronto.                        
(...) 
e: Pensa que aprende ao resolver problemas?                                  
E: Aprendo.                                                                   
e: Porquê?                                                                   
E: Porque raciocínio. Estou ali estou a pensar e muitas vezes estou-me a deparar com situações 
novas, que mais tarde, vou ser eu que vou-me deparar com elas e já estou preparado.                                                                    

En
tr

ev
is

ta
do

 3
0 

e: Como é que aprendeu a sua profissão?                         
E: Fui para serralheiro e lá fui aprendendo. Ninguém me disse nada, eu é que fui sozinho, tinha vontade 
e fui aprendendo. Mas a gente nunca aprende sozinho. A gente vai aprendendo em conjunto.  
(...) 
e: Quanto tempo de aprendizagem é que acha que é preciso para fazer tudo aquilo que o Senhor sabe 
fazer?                                          
E: Toda a vida. Ainda estou a aprender. Isto em meio ano, seis meses fazia, mas ia para começar a 
trabalhar.          
e: E para fazer o que o Senhor faz?                                     
E: Eu ainda não sei fazer, ainda não chega os anos que tenho.                 
e: Então são 30 anos?                                                        
E: É toda a vida, eu estou sempre a aprender.                                 
e: Mas quantos anos é que acha para poder fazer, assim razoavelmente?        
E: Depende do gosto da pessoa, se tiver vontade acho que não precisa de muitos anos. Mas para ser um 
artista a sério, demora muitos anos. Mas eu estou a aprender ainda, mesmo sem trabalhar, eu digo 
sempre, estou sempre a aprender, mesmo os anos que eu tenho são poucos.                     
e: E de toda a vida profissional que teve há momentos que foram importantes para a aprendizagem da 
sua profissão?                             
E: Há aqueles momentos em que vêm trabalhos novos que a gente tem que aprender. Quando é sempre 
aquela rotina a gente até está ali, mas quando aparece uma outra coisa dá gosto. Às vezes um 
trabalho duro, faz a gente um bocado mais vaidoso. A gente pega num trabalho novo, nunca 
ninguém fez, está ali e no fim fica com um bocado mais de vaidade. E depois o colega vem e põe-se a 
admirar!                                    

 

Esta análise é mais um exemplo de conclusões que retirámos atendendo à 

entrevista no seu todo e não, apenas, a uma parte, e que nos permitiram chegar a 

uma identificação de sujeitos que manifestam uma forte apetência pela aprendizagem. 
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4.2. As práticas não regulares de aprendizagem 

 

Deter-nos-emos, aqui, em práticas de aprendizagem que assumem um estatuto 

de excepção face ao exercício quotidiano do trabalho: a resolução de problemas pelos 

trabalhadores; a apresentação de sugestões, em que a aprendizagem tem lugar no 

processo conducente à sua apresentação formal e na sua aplicação, caso a empresa 

considere a sugestão aplicável e profícua. A apresentação de sugestões e a eventual 

introdução de modificações é indicativa de uma dinâmica de aprendizagem por via da 

actividade de trabalho. É uma iniciativa formalizada e premiada pela empresa no 

sentido de incentivar a melhoria do desempenho, que pode implicar uma alteração dos 

procedimentos orientadores da acção e traduzir-se em mudanças e aprendizagens 

aos níveis individual e colectivo, as quais, neste último caso, são relativas às equipas 

de trabalho e/ou os sectores onde os sujeitos exercem a sua actividade.  

 

 

4.2.1. As práticas de resolução de problemas 

 

No presente capítulo, abordámos, já, as perturbações que, na perspectiva dos 

superiores hierárquicos directos e dos trabalhadores, mais afectam o decorrer 

quotidiano do trabalho. Neste ponto, de cariz diferenciado, debruçamo-nos sobre a 

interpelação dos sujeitos acerca da resolução de problemas no desenrolar quotidiano 

do seu trabalho enquanto fonte de aprendizagem, ou não. Este enfoque diferenciado 

das dinâmicas de resolução de problemas permite-nos, igualmente, perceber as 

atitudes dos sujeitos face à aprendizagem, questão que assume uma acuidade 

acrescida, na medida em que aprender com a resolução de problemas exige reflectir 

sobre uma situação irregular na esfera, por exemplo, do conteúdo das operações.  

É largamente consensual que a resolução de problemas constitui uma fonte de 

aprendizagem (43 sujeitos, 86% da população), na medida em que tal acção se 

consubstancia numa interiorização de novos saberes, aplicáveis em situações 

análogas (presentes e futuras). Estamos perante um processo de correcção e/ou de 

acréscimo do conhecimento. Refira-se, ainda, que, de entre os 43 sujeitos, 6 afirmam, 

mesmo, que a resolução de problemas próprios do exercício do trabalho constitui a 

principal via de aprendizagem. 

Apenas 7 sujeitos consideram não aprender com a resolução de problemas, 

quer porque a natureza da actividade de trabalho não o exige (2 entrevistados), quer 
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por não terem predisposição para a aprendizagem, pois consideram que, como 

vivenciaram, já, um longo trajecto profissional, não necessitam de aprender mais (5).  

 

 
Quadro 7.29 

A resolução de problemas como via de aprendizagem 

 EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Sim 

e: Pensa que aprende a resolver problemas? 
E: Bastante. Bastante. É assim: eu acho que uma pessoa, digamos, para conseguir alguma 
coisa a nível de trabalho, ou conseguir algum objectivo é precisamente, digamos, ter sempre 
alguma coisa para explorar.                                        
(Ent. 4) 
 
e: Pensa que aprende ao resolver o problema?                                 
E: Sim, nós estamos sempre a aprender!                                        
(Ent. 13) 
 
e: Pensa que aprende a resolver problemas?                                   
E: Aprende-se.                                                                
e: Porquê?                                                                   
E: Aprende-se, porque ao resolver os problemas a pessoa vê a maneira como os resolve. 
Uma pessoa só resolve às vezes situações quando não as sabe. Se uma pessoa chega à 
situação, chega ao problema, e uma pessoa sabe resolver, não se torna problema. Um 
problema só é quando uma pessoa não o sabe resolver, então a partir daí é que fica 
resolvido e uma pessoa aprende, com os problemas aprende-se. É como na vida, com as 
cabeçadas aprende-se sempre.                           
(Ent. 26) 

Não 

e: Pensa que aprende ao resolver problemas? 
E: A bobinagem é um trabalho muito específico, acho que não há grandes alterações, ou 
grandes modificações a fazer uma bobine. Além do que vem especificado nos planos, não 
estou a ver assim alterações. 
(Ent. 18) 
 
e: Pensa que aprende a resolver problemas, dos seus e dos seus colegas?      
E: Não. Se eu vou resolver um problema é porque já sei esse problema. Acho que já 
estou numa fase de já saber tudo, quase.                      
(Ent. 44) 

 

 

É curioso constatar que todos os trabalhadores metalomecânicos, que exercem 

a actividade de trabalho mais complexa – a maquinação –, afirmam que aprendem 

com os problemas, havendo, mesmo, 2 deles que consideram que esta prática 

constitui a principal via de aprendizagem.  
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4.2.2. As práticas de apresentação formal de sugestões 

 

As práticas de apresentação formal de sugestões constituem acções que são 

parte integrante do processo cognitivo de formalização dos saberes (Malglaive, 1990). 

A apresentação de sugestões pode assumir contornos muito diversos, 

implicando uma actividade mais ou menos intensa de reflexão por parte dos sujeitos e 

a incorporação de alterações mais ou menos significativas nos procedimentos 

orientadores da acção e no saber em uso. É uma actividade conducente à correcção 

de um ou mais elementos presentes na prática e pressupõe que os indivíduos 

formalizem por escrito e, se necessário, argumentem verbalmente, as modificações 

que propõem. Não basta propor uma alteração; é necessário explicitar as suas razões 

e fundamentos. São situações particularmente propícias à passagem da abstracção 

empírica para a abstracção reflexiva, ou seja, da cognição para a formalização. Por 

seu turno, como essa formalização pressupõe a utilização de uma linguagem 

apropriada e coerente com os saberes mobilizados na acção, implica, igualmente, uma 

acção sobre as representações enquanto instrumentos de formalização. O sujeito 

pode ficar-se pela “formalização esquemática” (Malglaive, 1990, p. 231) pela qual, 

como a própria designação indica, elabora uma representação figurativa do objecto 

enquanto tal, e da sua transformação, ou pode avançar para a “formalização 

simbólica” (Ibidem), a qual implica já a elaboração de representações conceptuais, ou 

seja, de princípios explicativos da acção. Quer num caso, quer noutro, importa recorrer 

às modalidades de expressão escrita e, por vezes, discursiva, quando os sujeitos têm 

de argumentar a alteração que propõem. Em ambos os casos, as modalidades podem 

assumir as formas figurativa e/ou conceptual.  

A passagem da formalização à tematização, implica um controlo antecipante 

sobre a acção, ou seja, implica que se apliquem os saberes, previamente 

formalizados, na acção. Parece-nos que, no tema sobre o qual aqui nos debruçamos, 

a tematização se concretiza na aplicação das sugestões, se aceites, no exercício do 

trabalho. Trata-se da finalização do processo de aprendizagem pela acção. Malglaive 

(1990) avança com três tipos de tematização: a empírica, a reflexiva e a reflectida23. 

No que respeita ao conteúdo das sugestões apresentadas pelos entrevistados, 

parece-nos que estamos, genericamente, perante a tematização empírica, pois os 

outros dois tipos, que implicam accionar operações lógico-matemáticas e 

conceptualizar as leis de transformação do objecto, não são realizadas pelos 

                                                             
23 V. a respectiva explicitação no capítulo 5.  
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entrevistados, ou são-no muito esporadicamente. Contudo, a aplicação das sugestões 

pode não implicar um percurso conducente à tematização. Ou seja, os sujeitos podem 

limitar-se a reflectir, propor e, eventualmente, aplicar alternativas de execução que não 

questionam os princípios teórico-conceptuais subjacentes às propriedades de 

funcionamento dos objectos. 

Pelo que acabámos de referir, consideramos que, ainda que não tenhamos 

efectuado uma análise detalhada neste domínio, a análise das práticas de 

apresentação de sugestões constitui um campo de estudo heurístico de reflexão sobre 

os processos de formalização/ investimento dos saberes na acção, na qual a reflexão 

de Malglaive (1990) assume toda a pertinência.  

As práticas de apresentação formal de sugestões são uma realidade, apenas, 

para 19 dos 50 sujeitos. Todavia, existe uma actividade quotidiana de apresentação e 

discussão informal com as chefias e com os colegas de trabalho de sugestões, na qual 

o processo de formalização não é tão vincado, inclusive do ponto de vista das 

modalidades de expressão accionadas, pois não implicam o procedimento de 

redacção, nem uma eventual argumentação verbal. Não deixa de ser relevante o facto 

de 12 sujeitos afirmarem que as sugestões que apresentam informalmente são 

incorporadas no exercício da actividade de trabalho, o que origina um efeito de 

aprendizagem imediato. É o caso da concepção de ferramentas para melhorar o 

suporte técnico das acções de transformação e de controlo sobre a transformação.  

 
Quadro 7.30 

Prática de apresentação formal de sugestões 

 N % 
Não 31 62 
Sim – premiadas 14 28 
Sim – não premiadas 5 10 
TOTAL 50 100 

 
 

A esmagadora maioria das sugestões apresentadas foram premiadas, quer com 

um valor pecuniário, quer com a oferta de viagens, prática que constitui um incentivo 

importante a processos de melhoria contínua do desempenho, não apenas individual, 

mas também organizacional, bem como, simultaneamente, uma fonte de 

reconhecimento institucional do esforço individual. 

Os tipos de sugestões apresentadas pelos trabalhadores podem ser tipificados 

em três, tendo como ponto de partida as características das mudanças potenciadas: 

em primeiro lugar, sugestões orientadas para a introdução de mudanças de 
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ajustamento dos dispositivos de suporte à actividade (9), como é o caso de concepção 

de ferramentas; em segundo lugar, sugestões orientadas para a introdução de 

mudanças incrementais (8), ou seja, potenciadoras de melhoria das condições de 

exercício do trabalho ou que implicam, já, a introdução de uma intervenção alternativa 

sobre o objecto de transformação; finalmente, sugestões orientadas para a introdução 

de mudanças radicais (5), que se concretizam na introdução de pressupostos e modos 

de actuar diferentes dos prevalecentes, sendo, deste modo, mais permissivas à 

alteração, não apenas das condições, mas, igualmente, dos procedimentos que 

orientam a acção. É no caso deste último tipo de sugestões que poderemos estar em 

presença de um processo cognitivo de aprendizagem, que se concretiza na passagem 

da formalização para a tematização, a qual é visível, ainda que de forma bastante 

circunscrita, nos extractos que apresentamos do discurso do entrevistado 11, como 

podemos ver no quadro seguinte.  
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Quadro 7.31 

Práticas de apresentação formal de sugestões por tipo de orientação da mudança potenciada 

TIPO DE 
SUGESTÕES EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Não 
apresentação 
formal – 
incorporação 
informal da 
mudança 

e: Alguma vez apresentou alguma sugestão para melhoria do seu trabalho?      
E: Não, porque eu tenho um bocado a ideia de que estou aqui para trabalhar e não é 
para pensar. É essa a ideia que eles têm e eu aplico-a.                                    
e: Isso sempre foi assim?                                                    
E: Comigo foi. Há pessoas lá dentro que não têm problema nenhum em dar ideias, eu dou 
ideias no momento. Por exemplo, há um problema qualquer, e está o chefe, está o 
preparador, está toda a gente à beira a tentar resolver o problema, e eu digo assim: "se a 
gente fizesse assim, assim, e assim", como trabalhador que eu sou eu tento resolver a 
questão. Mas não passa disso, não dou sugestões como às vezes há pessoas que dão sugestões 
para máquinas ou para outro tipo de trabalhos.                      
(Ent. 22) 
 
E: Nunca tive prémio de sugestões.                                               
e: Mas já apresentou?                                                        
E: Nunca apresentei. Coisas boas que existiam e que existem, e que eu nunca meti, também 
fui burro em nunca meter isso. Há colegas já foram alguns aos Açores, e eu nunca apresentei. 
Às vezes faço ferramentas, ferramentas que dá para montar as peças mais rápidas. Mas 
nunca apresentei uma sugestão. Se apresentasse era capaz de ter direito a qualquer coisa.                    
(Ent. 46) 

Apresentação 
formal – 
mudanças de 
ajustamento 

e: Alguma vez apresentou alguma sugestão de melhoria do trabalho?    
E: Sim.                                                                       
e: Foi premiado?                                                             
E: Fui premiado duas vezes.                                                   
e: Dê-me lá um exemplo.                                                      
E: Digamos, a mais, a mais importante foi uma que havia umas peças em alumínio que se 
chamam as vírgulas e tinha que se fazer um raio em cima. E esse raio era feito 
manualmente. Perdia-se montes de tempo ali com a lima a desbastar aquela peça. E então eu 
idealizei – que nós temos uma máquina pneumática, que tem uma fresa – e fiz um eixo para 
as peças, onde a fresa estava fixa, a gente tirava-lhe e a peça rodava, e ao rodar fazia logo o 
raio que era necessário.                                                                   
(Ent. 4) 

Apresentação 
formal – 
mudanças 
incrementais 

E: Eu aqui dentro já recebi três ou quatro prémios por causa da sugestão. Já apresentei 
sugestões, eles aceitam, transmitem e metem.                    
e: Por exemplo, dê-me lá um exemplo de uma, daquelas que ache ter sido importante.                                                              
E: Nós precisávamos de unir os painéis das cubas que é para levar as alhetas. 
Antigamente eles cortavam o ferro e depois soldava-se tudo à volta. Soldava-se tudo, tinha 
de se desempenar e ficava feio. Quando uma coisa que é estanque, quanto menos soldas tiver 
melhor, para o cliente e para nós. E então eu, tanto andei a magicar, que um dia: "espera lá, 
carago, isto aqui acho que está mal feito, tanta solda de um lado e do outro, e a empenar, e 
depois a cuba pintada, fica tão feio". Que até pensei numa maneira de virar no painel uma 
beirinha e ele encostava-lhe aqui em cima, como se está a fazer agora. E aqui, agora, a 
gente faz por ano centenas de cubas. E eles reconheceram que nos gabinetes nunca 
estudaram aquela maneira, e um trabalhador lá da oficina tirar-lhes o prémio. Deram-me o 
prémio. Na altura deram-me 85 contos.                                                 
(Ent. 30) 

Apresentação 
formal – 
mudanças 
radicais 

e: De todos os trabalhos que fez até hoje aqui na empresa, quais é que mais gostou de fazer?                                    
E: O que mais gostei foi uma sugestão que eu tive, que dei à empresa. Foi a que eu mais 
gostei.                                                     
(...) 
E: Foi o trabalho que me deu mais gosto em fazer. Foi mais gosto, porque eu debati, desde 
que entrei nesta casa, para o sector que eu fui trabalhar durante seis meses – montar os tais 
aparelhos – nós trabalhávamos com umas garrafas de azoto. Esse comando levava umas 
garrafas de azoto. E esse comando, se houvesse, por exemplo, uma fuga nessas garrafas, já 
estava cheia com duzentos bars lá dentro de azoto. E aquele azoto, se houvesse algum 
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TIPO DE 
SUGESTÕES EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

problema, tinha que se abrir novamente a garrafa. E para abrir a garrafa tinha que se tirar 
aquele azoto lá de dentro. E o que é que se fez ao princípio? Foi: abria-se, metia-se uma 
agulha, mandava-se o azoto cá para fora, dentro da secção (como aquilo não é prejudicial), 
mandava-se botar alguém a bufar um quarto de hora ou vinte minutos até sair tudo e depois é 
que se abria a garrafa. E eu fui aprendendo qualquer coisa e disse a eles, ao chefe de equipa, 
depois mais tarde foi aos ouvidos do Engenheiro, do responsável, e eles diziam, se havia 
hipóteses de recuperar aquele gás. Não deitar aquele gás fora. Eu não sei avaliar isso, se é 
totalmente isento de provocações na nossa saúde, se não é. Isso eu não sei avaliar, porque 
não estudei para isso. Só que eu achava que aquilo, pelo menos recuperado, podia ser. Eles 
diziam que não, que não podia. Iam estudar e depois vinha a resposta sempre: "não se pode, 
não há hipótese. Não se pode, não há hipótese". Debati sempre. Aquilo parava. Tornavam mais 
uns anos, e tornava a dizer que aquilo era capaz de ser, entravam novos, e compunham isso, e 
eles diziam que não. Vinha outro chefe e eu tornava-lhe a falar no mesmo, e eles diziam que 
não. E eu fiquei sempre na mente que aquilo era necessário mesmo reparar, porque devia 
de haver um processo de o recuperar. E eu há três anos, salvo erro, vim aqui para baixo, 
falei com o chefe e ele também disse-me o mesmo. Falou lá em cima e disseram na mesma que 
não podia. Falei e este, este também não se interessou muito. E eu, às minhas escondidas 
andei a explorar. Andei sempre ali nas minhas pesquisas. Até que eu fui fazendo, peça 
a peça, com a minha ideia, que eu tinha, fazendo, peça a peça, e fiz. E resultou. Fiz 
essas peças, esse conjunto de aparelho. Fiz um género de um sistema com umas peças de 
montagem, montei essas peças, para aproveitar esse azoto para outras garrafas. Tirá-lo 
de um lado e passá-lo para outras. E consegui. Eu só pensava assim: então se eu, em tempos, 
tirava gás das botijas de gás, do gás de casa, e enchia um isqueiro, eu metia lá uma válvula e 
ele passava para um isqueiro desses Bic’s vazios, eu, por intermédio de uma peça que eu fiz, 
eu tirava gás da garrafa, enchia aquelas garrafas que se compram do gás (sabe, para os 
isqueiros), enchia, e depois com essa garrafa enchia o isqueiro. Se eu conseguia fazer isso, 
também tinha que conseguir arranjar um sistema. E arranjei um sistema, e depois apresentei 
esse sistema. Escrevi, escrevi, escrevi. Veio aí um dos Directores. Fui ao que estava 
responsável, que era Engenheiro técnico. Ele veio cá baixo ver. Expliquei-lhe, e ele, depois de 
ver, chamou um Engenheiro lá de cima, que estava na Direcção. E ele veio cá baixo, e eu fiz a 
demonstração como era.  
(...) 
Lá meti a sugestão, lá foi o papel, foi para a Direcção. Foi avaliada. Foi avaliado em 
segundo lugar das sugestões todas que apresentaram aqui na empresa. Deu direito a 
oito dias no Algarve, de férias, eu e a esposa, com hotel pago, avião para baixo e para 
cima. Tudo pago lá. Um carro que aluguei lá, para andar lá a passear, e cem contos e 
dez contos por dia, para comer mais a esposa. E está a ser utilizado. 
(...)                                                  
O melhor serviço que eu fiz foi este, porque tive que me dedicar mesmo àquilo a fundo. 
E consegui uma coisa, que me diziam as pessoas com mais capacidade que eu, que me 
diziam que não havia possibilidade. E eu, com as minhas poucas capacidades, consegui 
resolver aquilo.             
(Ent. 11) 

 

 

 

Uma nota de destaque vai, assim, para o extracto do entrevistado 11, para quem 

a actividade de reflexão e descoberta conduziu a um mudança radical nos 

procedimentos de fabricação do produto. É de referir que este discurso não surgiu a 

partir da nossa pergunta acerca das sugestões, mas sim das actividades que mais 

significado assumem para o sujeito. O seu trajecto é, claramente, marcado por este 
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momento crucial, o qual constituiu, simultaneamente, um factor de aprendizagem, de 

mudança organizacional e de auto e hetero reconhecimento do esforço individual. 

É de destacar, ainda, o peso significativo de trabalhadores estratégicos 

implicados neste tipo de dinâmica de aprendizagem: do total de trabalhadores que 

apresentaram, formalmente, sugestões (19), 10 são trabalhadores estratégicos, o que 

corresponde a 52.6% do referido total. Se tivermos em linha de conta que o 

subconjunto dos trabalhadores estratégicos representa 20% da nossa amostra, 

podemos concluir da relevante afectação da prática em questão a estes trabalhadores. 

Podemos, deste modo, concluir que o reconhecimento institucional e formal da 

dedicação à empresa e da ”competência” no desempenho do trabalho se encontra, 

também, associado ao facto de o sujeito desenvolver um esforço individual de 

melhoria do mesmo24.   

Para além da aprendizagem de cariz formal não ser uma realidade marcante na 

nossa amostra (visível na parca presença de cursos de formação nos percursos 

individuais)25, que é reforçada pelo predomínio da via concreta de aprendizagem da 

profissão, também as práticas formais de apresentação de sugestões não são 

predominantes, ainda que assumam importância na dinâmica de mudança 

organizacional. 

 

4.3. Os tipos de práticas de aprendizagem: o peso da experimentação 

  

Da análise integrada do conjunto de questões sobre as práticas e 

representações da aprendizagem, foi-nos possível chegar a uma tipificação das 

práticas de aprendizagem em três tipos, que não são mutuamente exclusivos, na 

medida em que determinados sujeitos manifestam desenvolver práticas classificadas 

em mais do que um dos tipos.  

 
Quadro 7.32 

Tipo de práticas de aprendizagem 
(% em linha) 

 N % 
Aprendizagem por imitação/ observação 22 44 
Aprendizagem por experimentação 31 62 
Aprendizagem por inovação 7 14 

      N=50 

  

                                                             
24 Acrescente-se, ainda, que, do total destes 10 indivíduos, 7 viram as suas sugestões premiadas. 
25 V. capítulo 6, no qual analisámos as trajectórias de aprendizagem formal. 
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Como podemos visualizar no quadro, predomina a aprendizagem por 

experimentação, a qual se concretiza na execução da actividade de trabalho sem 

qualquer alteração de procedimentos técnicos. Trata-se de aprender por via do 

mecanismo de tentativa-erro, que enforma a aprendizagem por via da resolução 

quotidiana de problemas, ainda que os sujeitos não os refiram como tal.  

Por contraposição, a aprendizagem por inovação pressupõe, já, uma 

modificação dos procedimentos técnicos, ainda que não seja efectuada uma alteração 

dos princípios teóricos. Verifica-se uma introdução de novas formas de agir, 

devidamente fundamentadas. A título ilustrativo, temos a criação de uma ferramenta 

com vista a resolver um determinado problema, em que a incorporação do novo 

dispositivo técnico acarreta a modificação dos procedimentos de transformação.  

A aprendizagem por imitação ou observação constitui uma prática próxima do 

modelo de trabalho oficinal, em que os sujeitos aprendem de forma concreta por 

observação de colegas mais experientes e, em alguns casos, hierarquicamente 

superiores, o que é claramente visível nos extractos que apresentámos para explicitar 

a via real de aprendizagem (v. ponto 4.1. deste capítulo).  

Afigurou-se-nos um pouco difícil a selecção dos extractos que nos conduziram à 

tipificação dos sujeitos por tipos de aprendizagem, pois esta resulta de toda a análise 

deste eixo da pesquisa. Contudo, não deixamos aqui de apresentar alguns, 

salientando, desde já, que se trata de uma ilustração bastante restrita.  
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Quadro 7.33 

Tipo de práticas de aprendizagem 

TIPO DE 
PRÁTICAS DE 
APRENDIZA-

GEM 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Aprendizagem 
por imitação 

e: Em termos de aprendizagem, como é que aprendeu o seu trabalho?                                                                     
E: Tive a sorte de trabalhar com o A. Na altura era assim: as pessoas mais velhas tiveram 
outro tipo de educação, são muito mais frias, muito mais distantes. E então tinham o trabalho 
deles, sabiam fazer aquilo, ninguém sabe de nada, só eles é que sabem. E eu tive a sorte, 
quando entrei, de apanhar uma pessoa nova e ele ensinou-me de tudo com um à vontade 
enorme. Sempre me pôs à vontade a trabalhar e, pronto, ele sabe.                     
(Ent. 16) 
 
e: Em termos de aprendizagem, como é que aprendeu a sua profissão?           
E: Aprendi no FM [Fabricações Mecânicas], com outro colega e o chefe a acompanhar, a dizer 
o que é que eu havia de fazer, como é que eu devia montar as ferramentas, e a partir 
daí, ao longo dos anos fui aprendendo.                               
e: E aqui?                                                                  
E: Aqui foi à beira dos colegas, dos serralheiros, fui fazendo e aprendendo, ver como é 
que eles faziam.                                       
(Ent. 27) 
 
e: Em termos de aprendizagem, como é que aprendeu a sua profissão?           
E: Foi um bocado a ver os outros fazer. Não tinha escola nenhuma, vim para aqui aprender 
mesmo.                    
(Ent. 32) 

Aprendizagem 
por 
experimentação 

E: (...) E depois quando foi na de serralheiro montador, foi aqui que aprendi. Aprendi a ver 
fazer os outros. A gente está com um colega mais velho, e ele diz assim: "ó pá, olha, vais 
apertar isto assim, estas peças todas: metes um parafuso aqui, apertas ali. Estas peças 
todas. Depois pegas noutras peças, botas aqui e apertas isso tudo". Depois, conforme o que se 
vai passando, a gente vai aprendendo. Nada de hidráulica, isso só foi no princípio que aprendi 
lá em cima, mas todas as reparações não aprendi com ninguém. Foi comigo. Comigo 
próprio.                                                              
e: Aprendeu sozinho...                                                      
E: Foi com os papéis à minha frente. Aprendi com isso.                                                            
(Ent. 11) 
 
e: Costuma experimentar novas formas de trabalhar?                           
E: Às vezes. Eu costumo experimentar, que facilitem uma pessoa a fazer o serviço mais 
rápido.                                                                       
e: Mostre-me lá um exemplo.                                                  
E: Por exemplo, quando estou num isercap, que é uma bobine, uma pessoa, ao estar a isolar 
uma solda, se estiver uma pessoa competente que esteja a ajudar, se essa pessoa for 
competente, uma pessoa está a isolar a solda e a outra pessoa já está a meter os 
calços.                                     
e: Portanto, não aprendeu assim?     
E: Geralmente, prontos, na questão da solda aprendi com o Sr. A, a meter calços pelo outro 
lado, mas outras coisas aprendi comigo próprio.                                                                      
e: E agora faz assim.                                                        
E: Agora costumo fazer assim. Quando, prontos, quando o serviço está atrasado e uma 
pessoa tem pressa.      
(Ent. 17) 
 
e: Também costuma experimentar novas formas de trabalhar, novos métodos de trabalho?                                                                  
E: Sempre. Nós é que temos que criar novas formas de trabalhar. Num serviço, a gente 
tem de questionar a melhor maneira. Eles dão o serviço, mas não vão explicar, estão 
sempre à espera dos mais antigos, que a gente está aqui para dar a forma, para montar seja o 
que for. A gente tem de escolher a melhor forma, é ir para casa a pensar e chegar aqui de 
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TIPO DE 
PRÁTICAS DE 
APRENDIZA-

GEM 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

manhã e montar, para não andar aí a montar e a botar abaixo. Ver outra forma como é que se 
há-de fazer.                                    
(...) 
e: Como é que aprendeu a sua profissão?                         
E: Fui para serralheiro e lá fui aprendendo.                                  
e: Sozinho?                                                                  
E: Claro, mais ninguém me disse nada, eu é que fui sozinho, tinha vontade e fui 
aprendendo. Mas a gente nunca aprende sozinho. A gente vai aprendendo em conjunto e 
depois aqueles que nos ensinavam.       
(Ent. 30) 

Aprendizagem 
por inovação 

E: (...) E eu, por acaso, tinha informação sobre o amianto, porque era distribuído o boletim de 
higiene e segurança, aqui há uns anos. E fui um dos que lutei, à minha maneira, para que 
acabasse o amianto. Lutei como: nós precisávamos do amianto para soldas, para soldaduras; 
sabe que o amianto é um protector do calor, e há sítios em que não pode levar calor e nós 
colocamos o amianto para fazer a barreira do calor. E é o material mais fácil para isolar do 
calor, e desde sempre que se usou o amianto aqui, e era amianto que se desfazia e ficava em 
pó, e é pior. E eu como me apercebi disso, tive informação há uns anos, quando vim para aqui, 
tentei mudar o sistema de trabalho, e em vez de se usar amianto comecei a usar chapa.                                                         
e: Por iniciativa própria?                                                   
E: Por iniciativa própria comecei a utilizar chapa. Então se é altamente cancerígeno o 
amianto, e estes gajos ainda continuam aqui com as placas de amianto e não informam as 
pessoas. E eu, por iniciativa própria, comecei a utilizar, naquelas soldas que nós fazemos 
no maçarico, comecei a usar chapa. E as pessoas começaram a criticar, pessoas que diziam 
que o amianto era melhor. E eu era o único a usar chapa. De início, enquanto eu não me 
habituei, havia um bocadinho mais de dificuldade, porque a chapa não era tão boa como o 
amianto, mas depois aperfeiçoei a técnica de pôr a chapa e executava o trabalho tão bom 
como outro só com chapa. E andei assim anos a utilizar a chapa. Depois, mais tarde, por 
imposição comunitária talvez, o amianto teve de ser banido, aqui há 3, 4 anos. Quando foi 
mesmo por imposição, teve que ser eliminado, e eu antes tinha dito assim ao delegado de 
segurança: "ó A, tu hás-de pôr na reunião de higiene e segurança, quando houver, para ver se 
arranjam um material substituto do amianto, porque que se calhar até há". E ele disse-me que 
falou ele, mas nada. Aquilo ficou e eu nessa altura já utilizava a chapa, mas se houvesse um 
material mais flexível ou melhor do que a chapa tanto melhor, a "mica", por exemplo, era 
capaz de ser um substituto, mais cara, mas ninguém ligou. Hoje em dia, o que se usa foi 
aquele processo que eu trouxe para aqui, que eu trouxe não, que usei por necessidade. 
Mas não foi dito pelo engenheiro, não foi dito por ninguém, foram os próprios trabalhadores 
que tiveram que engendrar uma forma, porque ela simplesmente acabou, mas quando acabou 
nós já tínhamos esse processo. Já estava resolvido.          
(Ent . 42)                                                 

 

Estes tipos de práticas de aprendizagem encontram alguma correspondência 

com os níveis de aprendizagem definidos por Argyris e Schön (1978). Embora os 

autores os equacionem no âmbito dos processos de detecção e resolução de erros e 

problemas, tais níveis não deixam de ter potencialidades heurísticas de alargamento 

às práticas de aprendizagem em geral. Assim, às práticas de aprendizagem por 

imitação e por experimentação corresponde a aprendizagem “single loop”, ao passo 

que a aprendizagem por inovação remete para a aprendizagem “double-loop”26.  
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4.4. As práticas de ensino 

    

Como referimos no início deste ponto, as práticas de ensino encerram, em si, 

actividades de transmissão de saberes, que podem constituir uma aprendizagem 

bidireccionada: para os sujeitos a quem são transmitidos os conhecimentos e para 

aqueles que os transmitem. Ao constituir um processo interactivo, implica, 

necessariamente, um accionamento acrescido de saberes, que não são imutáveis, e 

que, nesta troca de impressões e de práticas, vão adquirindo outros contornos.  

Do total dos 50 trabalhadores, 39 afirma estar, ou ter estado, envolvidos em 

actividades de ensino, havendo apenas 11 que afirmam o contrário, alegando a 

maioria destes últimos, o facto de se encontrarem no início da sua trajectória, pelo que 

não são as pessoas mais indicadas para assumirem este tipo de actividades.  

Entre os trabalhadores implicados nas práticas em questão, a maioria (27 

indivíduos) referem que ensinaram ou que ensinam colegas mais novos, trabalhadores 

contratados ao abrigo do regime do trabalho temporário e, ainda, jovens que se 

encontram a estagiar na empresa ao abrigo do sistema de aprendizagem.  

Apenas 8 sujeitos afirmam que a aprendizagem é mútua, ou seja, tanto ensinam 

como aprendem.  

Finalmente, temos 4 entrevistados cujos extractos dos discursos revelam que se 

trata de indivíduos que, tanto desenvolvem actividades de transmissão de saberes, 

como estão implicados em dinâmicas de aprendizagem mútua.  

 

                                                                                                                                                                                   
26 Para um maior desenvolvimento desta abordagem, v. capítulo 5. 
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Quadro 7.34 

Tipo de actividades de ensino  

TIPO DE 
ACTIVIDADES 

DE ENSINO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Actividade de 
transmissão de 
saberes 

e: É costume ser chamado por colegas seus para resolver problemas que eles têm no trabalho 
deles?                                                    
E: Às vezes.                                                                  
e: Em que situações?                                                          
E: Por exemplo, no torno ali do Sr. A, ele às vezes vem-me chamar, porque como eu sei 
inglês, aparecem às vezes uns alarmes, e aquilo é tudo escrito em inglês. Vem-me chamar 
para eu traduzir aquilo e às vezes fico lá para ajudar, para resolver alguma coisa.                                                    
(...) 
e: E dedica algum tempo do seu trabalho a ensinar outros colegas?            
E: Sim. Por exemplo, aos moços do curso que estão aí. Eles quando vão para a minha beira, o 
Sr. A diz para eu tomar conta deles. Eles como vão para a minha beira, eu tento explicar o 
que eu sei aos moços.    
(Ent. 5) 
 
E: (...) Eles vêm para aí assim, coitadinhos, o pessoal subcontratado. São electricistas. Vêm 
para aqui como tal e coitadinhos deles.                                    
e: E o Senhor é que os ensina ou não?                                  
(...) 
Agora o que eu faço além disso, para ajudar o chefe, que o trabalho é muito, é orientar o 
pessoal, ensino o pessoal.                                 
e: Costuma ensinar pessoal, rapazes mais novos?                              
E: Ensino. É como eu digo, às vezes, actualmente, não tenho paciência para os aturar, a cabeça 
de vez em quando também anda cansada.                        
(...) 
Eles, praticamente, todos os que vêm para aí vêm da construção civil e isto aqui não é enfiar 
tubo. Eu tenho que ensiná-los, eu ou outro qualquer temos de ensiná-los. Não trabalho eu, 
porque estou a ensinar e eles não trabalham, porque não sabem.                                                                        
(...) 
e: É costume ser chamado pelos seus colegas os ajudar?        
E: Montes de vezes ao dia.                                                    
(...) 
E: Actualmente, ainda surge outra coisa. O serralheiro, normalmente, para montar os 
aparelhos no compartimento vem-me perguntar como é.                                                      
e: Ai é? O Senhor também percebe de serralharia?                       
E: Não é questão de saber de serralheiro, mas não tenho medo, mas é pelo tal problema que 
eu disse há bocado. Eu gosto de preparar e organizar e como tal, eles também se habituaram, 
quando têm que montar um compartimento, pegam nos aparelhos: "olha e como é que vamos 
por isto aqui?" e eu vou, "pomos este aparelho aqui, pomos esse aqui", isso é mais uma tarefa 
que eu faço ultimamente que antigamente não fazia. O serralheiro quer saber como é que 
há-de meter o material e eu é que vou lá dizer como é que ele há-de fazer. Para além 
de ensinar os electricistas, ainda vou ensinar os serralheiros.     
(Ent. 47) 

Actividade de 
aprendizagem 
mútua 

e: É costume ser chamado pelos colegas para resolver problemas que ocorrem no trabalho 
deles?                                                    
E: Às vezes. Ajudamo-nos uns aos outros.                                                   
e: Como é que isso acontece?                                              
E: Às vezes, por exemplo, um colega lá do lado, pede-me uma opinião. Neste momento sou o 
mais antigo lá daquele lado.                              
(...) 
E: Às vezes há algumas dificuldades em qualquer pormenor, ou às vezes vão pedir opinião 
sobre a ferramenta adequada a determinado trabalho, não é? Pedem opiniões. Na leitura 
do desenho. Às vezes "Oh pá! Olha...". Costuma-se dizer, quatro olhos vêm melhor do que 
dois. Ora vê isto aqui, vê e chegámos a uma conclusão.                              
(Ent. 3) 
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TIPO DE 
ACTIVIDADES 

DE ENSINO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

e: É costume ser chamado pelos seus colegas para os ajudar a resolver problemas que eles 
tenham no trabalho deles?                                  
E: Eu vou e eles vêm. Isso é normal: "ó A anda cá, tu já montaste muitas vezes isto". Ou ao 
contrário. Para não andarmos às vezes aí, portanto, a perder muito tempo no computador, 
porque às vezes são desenhos em cima de desenhos e a perder montes de tempo, o outro 
colega ao lado já está farto de montar aquilo.                                                                       
(Ent. 50) 

 

As dinâmicas de ensino são, assim, uma realidade na empresa, o que é 

demonstrativo da predisposição dos sujeitos para transmitirem os seus 

conhecimentos, em particular, aos colegas mais novos.  

Os extractos das entrevistas demonstram que estes diferentes tipos de práticas 

têm reflexo na forma como os sujeitos se expressam: quando a actividade de ensino 

passa por uma aprendizagem mútua, o sujeito é plural – nós –, o que aponta para uma 

actividade de cariz colectivo; quando se trata de transmissão de saberes, sobressai o 

nível individual – eu –, destacando-se o relevo conferido ao mérito individual nessa 

actividade (veja-se o caso do entrevistado 47). 

 

4.5. A empresa como espaço de uma aprendizagem concreta e permanente 

 

Podemos concluir que a actividade de aprendizagem no interior da Electrotensão 

é uma realidade para os sujeitos. Consubstancia-se, de forma predominante, na 

observação de outros colegas de trabalho e igualmente, ainda que de forma menos 

incidente, das chefias e concretiza-se em acções de experimentação e, em menor 

grau, de imitação dos procedimentos. Trata-se, assim, de uma aprendizagem 

concreta, por via da realização de operações sobre o objecto de transformação. É 

valorizada a dinâmica de aprendizagem em interacção com os pares, mais do que 

com o superior hierárquico directo. A aprendizagem baseia-se, deste modo, também, 

numa hierarquia profissional, que é valorizada de forma acrescida em detrimento da 

estrutura formal de autoridade. Os colegas de trabalho são encarados como os 

detentores de um conjunto acrescido de saberes, aos quais é conferida legitimidade 

para ensinarem. Esta perspectiva vai ao encontro das práticas de ensino, que 

constituem, maioritariamente, práticas de transmissão de saberes a colegas mais 

novos.  

Outro dos indicadores que nos conduz a afirmar a Electrotensão como um 

espaço de aprendizagem por excelência, é o facto de a esmagadora maioria dos 
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indivíduos identificar como momentos cruciais do seu percurso de aprendizagem o 

início da trajectória profissional interna ou do exercício da actividade actualmente 

efectuada. Entrecruzam-se, deste modo, os trajectos profissionais e de aprendizagem. 

As práticas não regulares de aprendizagem – a resolução de problemas e a 

apresentação formal de sugestões – assumem, de igual modo, importância na 

população analisada, embora a primeira seja mais destacada pelos indivíduos 

enquanto uma prática integrante do trabalho e, logo, potenciadora de aprendizagem. 

Ela concretiza-se em acções regulares integrantes do quotidiano dos sujeitos. As 

práticas de apresentação formal de sugestões, por sua vez, ainda que menos 

frequentes, constituem importantes procedimentos de accionamento de processos de 

formalização e de investimento na acção. Permitem a “passagem dos actos ou 

conjunto de actos espontâneos directamente ajustados ao real e às suas 

transformações e susceptíveis de erros, de deformações da tarefa e de insucessos, 

aos procedimentos conscientes, planificados e construídos de forma antecipada, 

porque assentes em significações atribuídas aos actos e ao objecto sobre o qual se 

exercem, no fundo, o da microgénese dos procedimentos enquanto tais" (Malglaive, 

1990, p. 147). A formalização das sugestões permite, deste modo, a concepção de 

esquemas alternativos de intervenção sobre a matéria e, logo, de incorporação dos 

saberes na acção.  

Todas as práticas de aprendizagem atravessam as trajectórias dos sujeitos, 

constituindo um eixo integrante da sua diacronia. 
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Capítulo 8 – A formação e expressão das identidades no espaço social do 

trabalho 

 

No presente capítulo debruçar-nos-emos sobre a problemática das identidades, 

conferindo um destaque particular à sua expressão no espaço social do trabalho.  

O texto estrutura-se em seis pontos. Em primeiro lugar, debruçar-nos-emos 

sobre a articulação entre as identidades e os processos de transformação das 

sociedades contemporâneas. Em segundo lugar, deter-nos-emos sobre os diversos 

autores que equacionam a problemática das identidades. Em terceiro lugar, 

discutiremos a configuração dos processos sociais de pertença e de diferenciação, 

conferindo um destaque particular à problemática da pertença profissional. Nos quarto 

e quinto pontos abordaremos, respectivamente, a problemática mais específica dos 

processos sociais de atribuição de sentido e o conceito de estratégia identitária. Em 

sexto e último lugar, debruçar-nos-emos sobre a construção de uma proposta de 

análise e delimitação conceptual que vai no sentido da abordagem dos processos de 

identificação. 

 

1. Identidades e processos de transformação das sociedades contemporâneas 

 

A noção de identidade, relativa, genericamente, a algo que é comum, partilhado 

e permanente, que assegura a unidade de um conjunto de elementos e está na base 

de processos de reconhecimento social, tem vindo a estar presente, de forma cada 

vez mais permanente, no debate científico, mas, igualmente, em discursos oriundos 

dos mais variados quadrantes da sociedade civil, sendo, por vezes, objecto de alguma 

banalização.  

Com os processos de mundialização das economias, de difusão do 

conhecimento em larga escala e o alargamento dos canais de circulação da 

informação e da comunicação, tem-se assistido à difusão de um discurso de cariz 

simbólico-ideológico que apela e defende a identidade europeia e as identidades 

nacionais e étnicas e considera a identidade um eixo enformador e legitimador, quer 

da unidade de um grupo ou território, quer da luta pelo direito à diferença, em 

contextos societais diferentes dos de origem. 

A problemática das identidades é, deste modo, central para a análise de todo um 

conjunto de fenómenos e de transformações a que temos vindo a assistir, em 

particular desde o início da década de 90, por força, nomeadamente, da redefinição de 
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fronteiras nacionais e da disseminação do pluralismo étnico, realidades que tendem a 

ser incontornáveis nas sociedades em geral. É neste sentido que um conjunto de 

autores se debruça sobre as manifestações de individualismo que se presenciam nas 

sociedades contemporâneas. Veja-se, designadamente, os trabalhos de Lipovetsky 

(1989), Giddens (1997) ou Castells (1997). A proposta destes dois últimos enquadra, 

respectivamente: a reflexão em torno da “modernidade tardia” (Giddens, 1997), 

caracterizada por “mudanças nos aspectos íntimos da vida pessoal (...) directamente 

ligados ao estabelecimento de conexões sociais de âmbito mais largo” (Ibidem, p. 29); 

o debate sobre a constituição de uma “sociedade de rede” (Castells, 1997), marcada 

pela “disjunção sistémica do local e do global para a maioria dos indivíduos e grupos 

sociais” (1997, p. 33), bem como pela ausência de “continuidade entre a lógica de 

criação de poder na rede global e a lógica de associação e representação nas 

sociedades e culturas específicas” (Ibidem)1. 

Focalizando-nos nos domínios de análise desta pesquisa, queremos salientar o 

impacto das transformações a que temos vindo a assistir, nos últimos 20 anos, na 

sociedade e na economia, em geral, e nas realidades empresariais, em particular, bem 

como nas dinâmicas de identificação vividas pelos sujeitos. O relevo conferido aos 

processos de mudança conduz-nos a recusar, consequentemente, uma visão fixista 

destes fenómenos.  

Impõe-se, assim, equacionar alguns dos contornos que assumem as 

transformações ocorridas na sociedade, em particular na esfera do trabalho. A este 

propósito, partilharemos, aqui, as reflexões de Sainsaulieu (1986; 1988), cerca de 

onze anos após a publicação de “L’identité au travail” (a obra de maior envergadura 

que realizou sobre esta temática, datada de 1977). Apesar de terem como pano de 

fundo a realidade francesa, historicamente caracterizada, nos anos 70 e 80, por uma 

crise de emprego, as suas reflexões são, na nossa opinião, pertinentes na abordagem 

de outros contextos societais, como o português. No posfácio à terceira edição da obra 

referida, e como consequência da crise dos anos 70, o autor reconsidera a 

possibilidade de os indivíduos se definirem pelo trabalho, tendo em conta operadores 

identitários vários, como, por exemplo, os saberes adquiridos e sedimentados (formal 

e informalmente) e as carreiras, com as respectivas perspectivas de promoção 

(Sainsaulieu, 1988, p. 435-449). Neste sentido, reequaciona, em alguns aspectos, três 

                                                             
1 Desenvolve-se um outro conjunto de perspectivas acerca da “pós-modernidade”, frisando o peso das 
manifestações de individualismo. Coibimo-nos, aqui, de a desenvolver, devido à parca pertinência que 
assume no nosso quadro teórico. Uma síntese destas perspectivas pode encontrar-se em Gecas; Burke 
(1995). 



 713 

dos quatro modelos culturais que propõe no seu estudo (Sainsaulieu, 1977): 

retraimento, afinidades, fusão (ou massa) e negociação. Reteremos, aqui, as suas 

reflexões, na medida em que se debruçam sobre realidades em crise e mutação que 

se prolongam até aos nossos dias, por vezes com contornos similares, outras vezes 

com novas configurações.  

Na perspectiva do autor, o aumento dramático dos níveis de desemprego abala 

as solidariedades colectivas de luta e reivindicação social. O modelo cultural de 

retraimento não é já próprio de indivíduos que relegam a esfera do trabalho para 

segundo plano, devido, nomeadamente, ao predomínio dos valores de carácter 

instrumental, mas, antes, de trabalhadores que vivenciam e exprimem um forte 

sentimento de incerteza face ao futuro. Este assenta nos constantes bloqueios 

internos existentes nas organizações, apesar de uma parte dos sujeitos, em particular 

os mais jovens, deterem um capital escolar caracterizado por elevados níveis de 

escolaridade e manifestarem vontade de integração no mercado de trabalho. No 

entanto, não se concretizam as aspirações e valores inculcados pelo sistema de 

ensino acerca do mundo do trabalho (Sainsaulieu, 1986, p. 278), o que é um reflexo 

do fosso existente entre as expectativas e os capitais dos indivíduos, por um lado, e as 

situações de trabalho e a estruturação da sociedade, por outro2. O autor chama, ainda, 

a atenção para o acréscimo da importância do tempo livre, que não é, já, 

exclusivamente, um tempo de ócio, mas sim de desenvolvimento de actividades 

várias, podendo constituir um espaço de realização pessoal e, consequentemente, de 

identificação social.  

Por sua vez, os trabalhadores que se enquadram no modelo das afinidades, são 

impelidos a aderir a práticas de mobilidade profissional, geográfica e empresarial, por 

força dos constrangimentos económicos e tecnológicos que se repercutem no contexto 

estrutural mais vasto, em termos, designadamente, do decréscimo de empregos 

disponíveis e da aposta empresarial na aquisição de TIC, opções que se enquadram 

numa orientação estratégica de redução dos custos com os RH. Os trabalhadores têm 

de ajustar-se a novas realidades, o que implica um reconhecimento acrescido das 

suas capacidades e saberes por parte das empresas. Este reconhecimento tem vindo 

a adquirir maior visibilidade nas práticas formais e institucionalizadas de valorização 

                                                             
2 Relativamente aos indivíduos desprovidos de capital económico e cultural consonante com as 
exigências das empresas, a reflexão de Dubar (1991) incorpora, já, algumas das transformações societais 
ocorridas, criticando, inclusive, a designação que Sainsaulieu propõe para este modelo cultural. Dubar 
(Ibidem) afirma que não estamos perante um retraimento face ao trabalho, mas antes perante situações 
de exclusão do trabalho, tendendo estes indivíduos para uma situação de inactividade.  
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dos saberes dos sujeitos e de gestão individualizada das carreiras profissionais, ainda 

que esta última seja uma realidade, em particular, para os quadros superiores.  

Quanto ao modelo da negociação, tradicionalmente caracterizador de indivíduos 

detentores de recursos estratégicos e que ocupam posições de poder, factores que, 

durante muito tempo, foram monopólio exclusivo de elites profissionais (em particular, 

determinados profissionais de ofício e quadros superiores), difunde-se por toda a 

organização. Esta difusão é acompanhada pela introdução de formas de participação 

e pelo questionamento dos modelos hierárquicos existentes, o que abala, 

profundamente, as distinções hierárquicas tradicionais. Verificam-se, assim, também, 

transformações no domínio das relações de autoridade. 

Para além das mudanças verificadas ao nível destes modelos culturais, o autor 

refere, igualmente, que a crise dos anos 70 teve como consequência a recomposição 

dos poderes e a emergência de novas identidades e de novos actores, que passam a 

ter, como função fundamental, o desenvolvimento e acompanhamento dos processos 

de mudança. Discute, ainda, algumas das consequências dos processos de 

automatização, nomeadamente, o questionamento das funções das chefias directas, a 

falta de perspectivas de emprego dos jovens ou a desqualificação de trabalhadores 

técnicos. Ao nível das políticas de gestão dos RH, as dificuldades de as empresas 

garantirem salários satisfatórios, empregos estáveis e carreiras ascensionais em 

vários domínios, faz com que deixem de constituir factores motivadores. Mantêm-se o 

valor e a centralidade do trabalho, mas acentuam-se as dificuldades em encontrar 

situações e oportunidades de concretização3. Paralelamente, assiste-se ao recurso 

massivo à formação, o que vem a afectar “uma das dimensões mais profundas do 

equilíbrio organizacional: a relação entre funções e saber. Se o desenvolvimento dos 

conhecimentos pode efectuar-se mais rapidamente do que a evolução das funções e 

ofícios, para onde vamos nós? O trabalho poderá permanecer o universo de referência 

dominante se não pode apresentar-se como o lugar principal do encontro entre as 

necessidades e as capacidades?” (Sainsaulieu, 1986, p. 277). 

Face a todo este conjunto de mutações, Sainsaulieu afirma que “a identidade 

surge como a ruptura na capacidade de manter uma permanência (…), de jogar os 

mesmos jogos, de respeitar os mesmos códigos, os mesmos regulamentos. Mas esta 

dificuldade de reconhecer o idêntico em bases puramente cognitivas de códigos, 

                                                             
3 No âmbito dos modelos culturais propostos pelo autor, o único que não se caracteriza pela centralidade 
do trabalho é o do retraimento, situação associada, não propriamente a uma atitude voluntária dos 
sujeitos de não valorização da esfera do trabalho, mas a um conjunto de circunstâncias objectivas, 
designadamente, a detenção de baixos níveis de escolaridade e de qualificação ou a vivência de uma 
situação de emprego precária aos níveis salarial e contratual. 
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saberes e normas poderá antes de mais ter um efeito motor de aprendizagem” 

(Ibidem).  

É neste sentido que equacionamos a hipótese de estarmos a assistir, em muitos 

casos, a processos de desestabilização, a dinâmicas de renovação, mudança e crise 

identitárias, assentes em valores e referenciais diferenciados. Propomos debruçarmo-

nos sobre estas realidades renovadas, atendendo a contextos de permanente 

mudança das estruturas organizacionais e dos modelos de organização do trabalho, 

de inovação e modernização tecnológica, de desenvolvimento e transformação dos 

saberes e de incremento da aprendizagem, bem como de intensificação e 

generalização dos fluxos de comunicação e informação, a par do carácter instável e 

mutável das condições dos empregos e das estratégias empresariais.   

Sainsaulieu (1986) afirma, assim, que as empresas, para garantirem a boa 

prossecução das suas actividades em contexto de crise, necessitam de proporcionar 

aos seus trabalhadores (ou, pelo menos, a um núcleo restrito) a possibilidade de 

evoluírem, pois, por mais permanente que seja a flexibilidade dos mercados de 

trabalho, a capacidade de admissão e exclusão frequente de trabalhadores é relativa. 

O conhecimento dos processos produtivos, a familiarização com o sistema técnico, 

entre outros domínios, implicam o desenvolvimento de processos de aprendizagem 

prolongados no tempo e exigem alguma estabilidade do conjunto de efectivos. Por 

outro lado, o autor considera que a rigidez que caracteriza os vínculos contratuais, 

impede a rotação dos trabalhadores no mercado de trabalho. No entanto, esta 

proposição começa, actualmente, a deixar de ser aplicável, já que assistimos a uma 

crescente flexibilização das relações contratuais de emprego, com a celebração de 

contratos de trabalho a termo certo, o recurso à contratação de trabalhadores ao 

abrigo do regime do trabalho temporário e a práticas de externalização de fases do 

processo de fabrico, de produtos e de componentes, assim como à contratação de 

serviços. As empresas garantem, de facto, estabilidade e segurança do emprego, 

oportunidades de aprendizagem e mobilidade ascensional a um núcleo restrito de 

profissionais e não a todo o seu efectivo4. 

O autor refere, igualmente, a importância acrescida das estruturas culturais 

específicas das empresas e o desenvolvimento de processos de aprendizagem 

cultural. Afirma que “a importância dos processos sociais do reconhecimento das 

identidades como meio de renovar a criatividade do sistema [é fundamental para] uma 

outra compreensão sociológica de um verdadeiro desenvolvimento social de empresa” 

                                                             
4 V. ponto 4 do capítulo 6, onde nos debruçamos sobre a problemática dos mercados internos de trabalho. 
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(Sainsaulieu, 1988, p. 449). Esta perspectiva chama a atenção, por um lado, para a 

compreensão das especificidades de cada contexto empresarial e, por outro lado, para 

a forma como abordagens mais recentes, que se debruçam sobre as dinâmicas 

organizacionais – como é o caso das correntes que problematizam a aprendizagem 

organizacional e as que reflectem sobre a temática da cultura de empresa, cultura 

organizacional ou clima organizacional –, privilegiam a dimensão organizacional de 

análise dos saberes, das competências e da cultura5.  

A título conclusivo, Sainsaulieu (1986, p. 283-284) refere a rarificação das 

populações “taylorizáveis”, o que se reflecte em dois fenómenos culturais: a 

impossibilidade de as políticas de gestão dos RH continuarem a assentar numa cultura 

de submissão; o crescente número de indivíduos com capacidades analíticas e 

comunicacionais que procuram concretizar as suas perspectivas de evolução e de 

promoção.  

Numa obra mais recente, Sainsaulieu e a sua equipa (Francfort, et al., 1995) 

salientam que se assiste a profundas transformações nos processos de construção 

identitária, por força, também, das alterações que tiveram e têm lugar nas empresas, 

em termos, nomeadamente, de mudanças nas propriedades dos produtos, nos 

processos produtivos e nos modos de gestão, mudanças que são impostas aos 

trabalhadores. Estes autores afirmam que a empresa é um lugar de socialização, na 

medida em que, no seu interior, se desenvolvem múltiplos e diversificados processos 

de definição colectiva. Constatam prevalecer uma tendência para a afirmação 

individual e para o desenvolvimento das relações de carácter cognitivo nas equipas de 

trabalho. A legitimidade da hierarquia não reside, já, na detenção de um estatuto 

superior, mas na capacidade para transmitir saberes e conferir, respeitar e estimular a 

autonomia da equipa.  

Importa, contudo, ter presente, que se, por um lado, assistimos, de facto, a 

mudanças na configuração dos modelos de organização do trabalho, por outro, estas 

coexistem com a manutenção de formas de trabalho tayloristas, caracterizadas, 

nomeadamente, por um conteúdo prescrito do trabalho e por uma relação hierárquica 

rígida de comando-obediência.  

                                                             
5 Há toda uma multiplicidade de referências que abordam esta temática. A título ilustrativo, ver Schein 
(1990); Gomes (2000). 
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Como contraposição crítica às acepções de Sainsaulieu (1986) acerca do peso 

menos significativo dos modelos mais clássicos de organização do trabalho, 

consideramos importante reter a perspectiva de Kovács e Castillo quando afirmam que 

“o modelo taylorista-fordista continua a ser o dominante, uma vez que, apesar das 

mudanças tecnológicas e organizacionais introduzidas, não há ruptura nos princípios 

que fundamentam a organização e funcionamento das empresas nem no conteúdo 

das relações sociais de trabalho. Estas continuam a ser determinadas pela lógica do 

modo de produção capitalista” (1998, p. 2). Atendendo à necessidade de discutir 

criticamente as transformações em curso, distinguindo, com clareza, o que se 

encontra incorporado nos discursos da gestão (fortemente marcados por posturas 

ideológicas) e a realidade das empresas, os autores postulam uma focalização da 

reflexão na dimensão social (Ibidem). 

Torna-se, assim, fundamental (re)definir o conceito de identidade. Se, numa 

acepção tradicional, a análise das identidades incide em realidades caracterizadas 

pela continuidade, manutenção e preservação, verifica-se, agora, uma tensão entre o 

novo e o velho, o aberto e o fechado, tornando-se necessário equacionar a inovação 

identitária e os processos de mudança que percorrem as trajectórias dos sujeitos. 

Adoptamos, neste sentido, uma perspectiva menos rígida deste conceito, de forma a 

incorporar, na análise, referenciais identitários mais voláteis, em mutação e 

transversais a vários grupos profissionais (como poderá ser o caso de determinados 

tipos de saberes). Retenha-se, todavia, que podemos, também, deparar-nos com a 

situação inversa, ou seja, o “fechamento” de grupos profissionais em torno de 

referenciais identitários determinados, nomeadamente, como forma de defender o 

emprego, e garantir o acesso a benefícios materiais e simbólicos. O conceito é dotado 

de uma relevância heurística e uma precisão conceptual que não deve ser anulada, 

mas a sua problematização deve ser reequacionada noutros moldes, como iremos ver 

ao longo deste texto.  

Pretendemos analisar, criticamente, os discursos que sobre esta temática têm 

sido desenvolvidos e, paralelamente, realizar uma investigação fundamentada em 

perspectivas várias das Ciências Sociais e Humanas.  

É basilar, do nosso ponto de vista, abordar as identidades de um ponto de vista 

não normativo e apriorístico no que diz respeito aos contornos que assumem os 

processos de formação, composição e transformação das identidades, integrados em 

dinâmicas de mudança social. Este pressuposto não é assumido, exclusivamente, 



 718 

neste domínio de análise, mas em toda a pesquisa6. O facto de, a ele, aqui nos 

referirmos, em particular, prende-se com a nossa percepção de que a temática da 

identidade se pode relacionar com uma vastidão de elementos e realidades, o que 

pode, facilmente, conduzir a uma definição e delimitação teóricas por defeito, ou por 

excesso. Por defeito, na medida em que a preocupação em delimitar com rigor o 

objecto de análise, pode conduzir ao negligenciar conceitos e dimensões analíticas 

que o enformam; por excesso, porque a problematização da diversidade de dimensões 

que abarca, pode dificultar a sua análise, já que a identidade está presente nas mais 

diversas esferas da vida dos indivíduos e assume um poder explicativo de realidades 

que, numa primeira abordagem, podem não ter qualquer significado ao nível estrutural 

das sociedades. Procuraremos, assim, com rigor e precaução, ultrapassar estes dois 

possíveis tipos de deformações. 

 

2. A emergência e consolidação da problemática das identidades  

 

2.1. Os trabalhos pioneiros: a configuração de uma problemática multidimensional 

 

A problemática das identidades não constitui um campo teórico tradicionalmente 

privilegiado da Sociologia. A Filosofia, a Psiquiatria e, mais recentemente, a 

Psicologia, são pioneiras na sua problematização. 

A origem do conceito de identidade é atribuída a Erikson (1968; 1972 In Gil; Tap; 

Sindzingre, 1994). As concepções do autor têm as suas raízes nas reflexões de Freud 

acerca da auto-definição, ainda que tenha sido Erikson o primeiro a estudar os 

mecanismos de formação da identidade após a infância (Schwartz, 2001, p. 8-9). O 

autor desenvolve, nos anos 50, uma reflexão sistemática em torno deste conceito em 

termos de identidade pessoal e social (Tap, 1986a, p. 7), considerando-o uma 

realidade multidimensional, que abarca as diferentes esferas da vida dos indivíduos. 

Como sublinha Schwartz, ao explicitar a perspectiva de Erikson, “carreira, preferências 

românticas, ideologias religiosas e preferências políticas, entre outras facetas, 

associam-se para formar o mosaico que representa quem uma pessoa é” (2001, p. 9). 

Erikson (1968 In Schwartz, 2001) interliga, na sua reflexão, as perspectivas 

psicanalíticas e psicossociais e distingue o sentimento consciente que o sujeito tem da 

                                                             
6 Está já mais do que debatida a problemática da ruptura com o senso comum nas ciências sociais, bem 
como a do processo de construção de qualquer objecto de estudo, debate que nos coibimos aqui de 
desenvolver. V. capítulo 1 e as reflexões de, nomeadamente, Bourdieu; Chamboredon; Passeron (1983), 
Pinto (1984a; 1984b; 1985a), Silva (1987) e Almeida; Pinto (1990). 
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sua especificidade individual do esforço inconsciente que desenvolve para se 

identificar com os valores prevalecentes no grupo, de forma a garantir a sua 

integração social (Lipiansky, 1998a). Contempla assim, na sua abordagem, as 

dimensões individual e social7. 

No âmbito da Psicologia, a análise da identidade ocupa um espaço disciplinar 

significativo, proliferando as perspectivas que a equacionam em associação com o 

conceito de “self”. Perspectivam perceber o que confere unidade ao sujeito e a 

consciência que ele tem da sua singularidade, o que remete para o estudo dos 

processos de reflexividade8. Este constitui um ponto de partida essencial para abordar 

a identidade. Revela-se, de igual modo, fundamental a perspectiva de outro autor, 

igualmente pioneiro nesta problemática: Mead (1934), em cuja abordagem se inspiram 

muitos dos autores associados à corrente do interaccionismo simbólico. Este autor 

procura frisar a natureza social do “self”, considerando aspectos de carácter estrutural 

e histórico da realidade social (Gecas; Burke, 1995, p. 41).  

Começam, por sua vez, a esboçar-se perspectivas sobre a identidade no 

domínio da Sociologia (ainda que em intercepção com o campo da Psicologia Social), 

evidenciando-se a análise dos processos sociais a ela subjacentes. As perspectivas 

sociológicas procuram caracterizar os sujeitos enquanto membros de determinados 

grupos sociais, atendendo aos papéis que desempenham, aos seus percursos 

biográficos e à sua participação nas dinâmicas de interacção social. 

Atendendo às diversas perspectivas desenvolvidas na Psicologia e na 

Sociologia, Gecas e Burke (1995) propõem uma distinção entre a “Psicologia Social 

psicológica” e a “Psicologia Social sociológica”, afirmando que a primeira se debruça 

mais sobre os processos intra-psíquicos e as consequências do eu no comportamento, 

enquanto que a segunda equaciona os contextos sociais de desenvolvimento do “self” 

(Ibidem, p. 41). Não é de estranhar, portanto, que, na Psicologia, se mantenha uma 

associação mais forte desta problemática ao conceito de “self”, ao passo que, na 

Sociologia, as diversas correntes se debruçam, massivamente, sobre os processos de 

                                                             
7 Lipiansky, Taboada-Leonetti e Vasquez afirmam, criticamente, que o autor confere primazia ao estudo 
dos processos de crise e ruptura de identidade, o que, se, por um lado, tem a virtude de chamar a 
atenção para a mudança como um processo fundamental na análise dos momentos de viragem nos 
percursos individuais, por outro, tem o efeito nefasto de negligenciar os elementos “não patológicos”, a 
sua estrutura (1990, p. 10). 
8 Para um maior desenvolvimento sobre as teorias que abordam o par “self” e “identidade” na Psicologia e 
na Psicologia Social, em particular, ver, designadamente, Baumeister (1998); Gecas; Burke (1995). É o 
próprio Baumeister que refere a dificuldade em compilar as perspectivas acerca do “self”, devido, 
igualmente, ao facto de este termo estar associado a um conjunto vasto de sub-tópicos, como, por 
exemplo, a “self-affirmation”, o “self-concept” ou a “self-esteem” (Baumeister, 1998, p. 681).  
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constituição e manifestação da identidade. Contudo, esta distinção não é linear nem 

absoluta.  

Hogg, Terry e White (1995), por sua vez, equacionam a existência de duas 

teorias sobre as identidades que correspondem, de algum modo, a duas dimensões 

distintas de análise que nos parece importante reter: a teoria da identidade e a teoria 

da identidade social9. Vejamos, sumariamente, os principais pressupostos de cada 

uma delas. 

A teoria da identidade10, intimamente associada à corrente do interaccionismo 

simbólico, procura perceber de que forma a sociedade influencia o comportamento dos 

indivíduos e sublinha a importância dos papéis diferenciados que os sujeitos 

desempenham nos processos de interacção. O “self” surge, assim, “não como uma 

entidade psicológica autónoma mas como um construto social multifacetado que 

emerge dos papéis desempenhados pelas pessoas na sociedade” (Hogg; Terry; 

White, 1995, p. 2). Esta teoria confere, igualmente, espaço aos processos de 

classificação e etiquetagem. O centramento da análise recai, privilegiadamente, no 

desempenho de papéis em sociedade e não tanto nos atributos dos sujeitos. 

A teoria da identidade social11, por seu turno, enfatiza a dinâmica dos grupos 

sociais e a pertença dos sujeitos. Frisa que cada grupo social assume ou é alvo de 

uma categorização (pela sua ligação a um clube desportivo ou a uma crença religiosa, 

por exemplo) e os seus membros tendem a identificar-se de acordo com a mesma e a 

orientar os seus comportamentos em consonância com os atributos que caracterizam 

a respectiva pertença. Desenvolve-se, deste modo, um processo sociocognitivo de 

categorização pelo qual são estabelecidas fronteiras de delimitação do grupo.  

A identidade social constitui-se pelo duplo processo de identificação com o grupo 

e de diferenciação face a outros. Tajfel e Turner (1979 In Hogg; Terry; White, 1995) 

avançam, nesta teoria, com a concepção de “identidade social positiva”, afirmando que 

os indivíduos realizam uma comparação do grupo ao qual pertencem com outros 

grupos, no sentido de acederem, manterem e/ou aumentarem uma imagem positiva de 

si próprios enquanto membros de um grupo, interiorizando as respectivas 

categorizações ou atributos.  

                                                             
9 Podemos encontrar uma infinidade de classificações das teorias na literatura sobre este tema. Optámos 
por esta por considerarmos que a “arrumação” proposta incorpora duas dimensões importantes da sua 
problematização.    
10 Tem como representantes, nomeadamente, Burke (1980); Striker (1968) (considerado um dos 
principais autores neste domínio); Turner (1978 In Hogg; Terry; White, 1995, p. 1).  
11 Alguns dos teóricos considerados são Hogg; Abrams (1988); Tajfel (1959); Tajfel; Turner (1979 In 
Hogg; Terry; White, 1995, p. 1).  
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A distinção grupal é sempre elaborada no sentido de valorizar, simultaneamente, 

a pertença e o reconhecimento externo, por via da referida comparação12. Esta 

orienta-se para uma auto-identificação positiva dos membros do grupo.  

Trata-se de duas teorias que realçam elementos diferenciados de 

problematização da identidade. A primeira salienta a dinâmica da interacção e a 

segunda a da pertença e reconhecimento sociais. Ambas salientam o facto de a 

identidade constituir uma construção social. Todavia, adoptam ópticas restritas que se 

revelam analiticamente limitativas: a teoria da identidade, ao destacar o desempenho 

dos papéis, acaba por secundarizar a procura de reconhecimento social e de 

referenciais de identificação por parte dos sujeitos; a teoria da identidade social, ao 

enfatizar as relações entre os grupos, negligencia o facto de a pertença a 

determinados grupos e a distinção face a outros poder não ser um factor decisivo na 

caracterização das dinâmicas de identificação dos sujeitos; o papel central conferido 

às pertenças grupais nem sempre é adequado para abordar os referenciais de 

identificação. Frisamos, ainda, que ambas as perspectivas não têm presente que os 

contextos em que os sujeitos se movimentam, e nos quais orientam e atribuem sentido 

à sua acção, são constituídos por constrangimentos de ordem vária, os quais detêm 

um papel fundamental na estruturação e na mudança dos referenciais de identificação. 

No caso das empresas em particular (que é o domínio que nos importa, aqui, 

salientar), é fundamental ter presente alguns factores estruturadores, como, por 

exemplo, a configuração dos modelos de organização do trabalho, o conteúdo das 

actividades de trabalho, o momento em que o sujeito se encontra na sua trajectória e 

as características do sistema técnico.  

A abordagem de cariz sociológico, comporta, neste sentido, um contributo 

fundamental e complementar aos da Psicologia, ao destacar o facto de as identidades 

resultarem de processos relacionais que ultrapassam a esfera individual e serem 

condicionadas por constrangimentos de ordem estrutural, como veremos no ponto 

seguinte.  

                                                             
12 A abordagem da “identidade social positiva” ou da “distintividade social positiva” tem certamente 
reflexos na análise da imagem e estima de si, temática que abordaremos, posteriormente, neste capítulo.   
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Estas diversas perspectivas destacam, de algum modo, dimensões diversas que 

podem ser incorporadas na problematização da temática das identidades. Mais do que 

preocuparmo-nos em estabelecer fronteiras disciplinares rígidas, optámos por 

aprofundar, ao longo do texto, as perspectivas que, do nosso ponto de vista, têm vindo 

a acrescentar reflexões inovadoras à problemática.  

 

2.2. O enfoque dicotómico da problemática das identidades  

 

A maioria dos autores que têm discutido a problemática das identidades 

propõem uma análise dual das suas dimensões subjectiva e objectiva. Se, por um 

lado, a equacionam, frequentemente, em termos de dicotomias, por outro, procuram, 

precisamente, articular “categorias de pensamento” (Barbier, 1996, p. 11) que no 

passado se encontravam separadas, como é o caso dos pares sujeitos/ estruturas e 

Eu/ Outro. Vejamos cada um deles. 

 

2.2.1. Actores versus determinações estruturais: o debate paradigmático reflectido na 

problemática das identidades 

 

O debate em torno da dicotomia indivíduos/ estruturas sociais, discute, em 

termos polares, a primazia a conferir aos actores enquanto indivíduos que actuam de 

forma consciente e racional na construção da realidade social ou, inversamente, às 

estruturas sociais, considerando que estas constituem o objecto de estudo da 

Sociologia por excelência. Nesta última acepção, a acção dos agentes é condicionada 

por determinações estruturais e institucionais aos níveis, designadamente, do sistema 

produtivo, do sistema de ensino-formação e do mercado de trabalho. 

Na esteira dos trabalhos de Bourdieu (1992), optámos por não defender 

nenhuma destas duas posições extremadas, na medida em que: por um lado, os 

agentes sociais actuam, não apenas individualmente, mas também integrados em 

grupos e categorias sociais, no âmbito de determinados “campos de possíveis” 

(Bourdieu, 1979a, p. 122) e em função de habitus herdados e (re)constituídos; por 

outro lado, são os agentes que estão na base da consolidação, manutenção, 

transformação e destruição das estruturas sociais, pelo que se impõe não adoptar uma 

perspectiva reificada das mesmas. Consideramos extremamente heurística a posição 

assumida por Bourdieu quando afirma que o objecto de estudo da ciência social não é, 

nem o indivíduo, nem os grupos, mas a relação entre duas realizações constitutivas da 
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acção histórica. Isto é, “a dupla relação obscura entre o habitus, sistemas duráveis e 

transponíveis de esquemas de percepção, de apreciação e de acção que resultam da 

instituição do social nos corpos (ou nos indivíduos biológicos) e os campos, sistemas 

de relações objectivas que são o produto da instituição do social nas coisas ou nos 

mecanismos que têm a quasi-realidade dos objectos físicos” (Bourdieu, 1992, p. 102). 

O autor prossegue, afirmando, que a realidade existe no interior e exterior dos 

agentes, mas não de forma estanque, pois, embora sejam eles que produzem um 

determinado conhecimento sobre a prática social, as suas perspectivas variam em 

função do ponto que ocupam no espaço social objectivo13. 

Neste sentido, Bourdieu (1992) afirma, por um lado, o primado das relações 

como forma de ultrapassar a referência a binómios e, por outro, a defesa de uma 

teoria da prática, pois é por referência a esta que os agentes orientam a sua acção. 

Consideramos, assim, que as determinações sociais estão presentes e 

interferem nos referenciais identitários dos sujeitos. É o caso, nesta investigação, da 

influência das opções das empresas ao nível da gestão dos RH nas trajectórias 

profissionais e de aprendizagem ou dos reflexos da estratégia de gestão adoptada nas 

modalidades de organização do trabalho e nas dinâmicas de interacção. Destaque-se, 

ainda, os efeitos que advêm dos processos de legitimação e normalização das 

distinções e hierarquias sociais. Referimo-nos às “nomenclaturas, grelhas de 

qualificações e de salários, diplomas escolares e suas designações (os títulos dos 

títulos), [os quais] participam activamente nesta espécie de produção social de 

identidades por via administrativa” (Pinto, 1991, p. 230). Os referenciais identitários 

divergem de indivíduo para indivíduo, diferenciando-se em função de um conjunto 

vasto de variáveis e de determinações, quer de cariz individual, quer estrutural.  

 

2.2.2. O Eu e o Outro na constituição e no reconhecimento identitários 

 

O segundo debate em questão nesta problemática refere-se à relação Eu/ Outro, 

dicotomia presente na grande maioria das propostas conceptuais de análise das 

identidades.  

As reflexões desenvolvidas no quadro conceptual do interaccionismo simbólico, 

constituem contributos importantes para este domínio de análise, ao salientarem o 

espaço ocupado pelo sujeito na construção da sua identidade e destacarem a 

importância dos processos de interacção social na sua definição e no seu 

                                                             
13 V., no capítulo 6, um maior desenvolvimento do conceito de habitus. 
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reconhecimento. É por via da dinâmica do reconhecimento/ não reconhecimento que 

os sujeitos estruturam a imagem que têm de si próprios, quer a partir do que se auto-

atribuem, quer do que consideram que os outros lhes atribuem.  

Constituem perspectivas influenciadas pelos trabalhos de Weber, em particular 

na sua definição de acção social, em que confere um importante relevo à interpretação 

que os indivíduos elaboram da situação. Este autor considera que a acção social é 

orientada pelas acções dos outros e dotada de um significado subjectivo relativo a 

outro indivíduo ou grupo (Weber, 1983, p. 18-19). A Sociologia deve assim, segundo a 

abordagem weberiana, levar a cabo a interpretação do significado da conduta humana 

(Ibidem, p. 5).  

Os autores que se integram na corrente do interaccionismo simbólico postulam, 

igualmente, uma perspectiva construtivista, na medida em que consideram que a 

configuração do contexto de interacção social depende do significado que os 

indivíduos conferem à situação, significado a partir do qual a estruturam. De entre este 

conjunto de autores, salientamos, em particular, os trabalhos de Mead (1934) e 

Goffman (1968). 

Mead (1934) constitui, como já referimos, um dos autores pioneiros desta 

problemática. Aborda o Eu, propondo uma distinção entre o “I”, associado à inovação 

pessoal do sujeito, e o “Me”, relativo aos papéis que o sujeito desempenha na 

sociedade, pois só é possível a compreensão do comportamento individual – do Eu – 

tomando um determinado grupo como referência, sendo a identidade o resultado da 

relação entre ambos. A identidade é construída e interiorizada pelo sujeito ao longo do 

processo de socialização, em função da avaliação dos outros, da interiorização que o 

indivíduo efectua acerca da imagem que tem do que os outros pensam e esperam de 

si (o que se reflecte nos seus comportamentos) e dos requisitos de pertença a um 

determinado grupo social. Assim, o conhecimento que temos de nós próprios constrói-

se, em grande medida, a partir do que consideramos que os outros avaliam de nós. O 

autor frisa, ainda, a importância das relações quotidianas entre os indivíduos para a 

formação da identidade, pois a adaptação do sujeito à sociedade efectua-se por 

intermédio da comunicação.  

Goffman (1968; 1973), por seu turno, é um autor basilar na problematização dos 

processos de interacção como processos centrais na constituição das identidades. 

Considera, por um lado, que orientamos a nossa conduta por referência à imagem que 

queremos ver reconhecida pelos outros e, por outro, que a percepção que elaboramos 

acerca de nós próprios depende da interpretação que fazemos do que os outros 
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esperam do nosso comportamento. Contudo, persiste uma diferença entre o “Eu 

socializado” e o “Eu espontâneo”, mantendo o indivíduo uma “role distance” (com base 

na metáfora teatral). Recaem sobre o sujeito constrangimentos sociais que ele tem de 

interiorizar e, em função deles, desempenhar os papéis sociais, mantendo a sua 

identidade própria. Neste sentido, a dinâmica identitária está intimamente associada 

aos processos de interacção social, detendo um carácter colectivo e nunca, nem 

exclusivamente, individual. O autor considera, assim, que a identidade é relativa à 

diferenciação do indivíduo face a todos os outros. Paralelamente, os meios de 

diferenciação accionados não são incompatíveis com a constituição de um registo 

singular e contínuo dos factos sociais (Goffman, 1968, p. 74)14.  

Os contributos de Goffman são, igualmente, assinaláveis em termos da 

problematização dos processos de etiquetagem, fundamentais na problematização da 

dicotomia Eu/ Outro (1968). O autor, visando analisar os processos sociais de 

estigmatização, equaciona as etiquetas, as atribuições, as classificações de que os 

indivíduos são alvo, como elementos constitutivos de um poderoso e eficaz meio de 

estigmatização social e de classificação de comportamentos como desviantes.  

A partir da abordagem dos processos sociais de etiquetagem e de 

estigmatização social, Goffman (1963 In Dubar, 1991, p. 115-119) considera central 

diferenciar, na análise das identidades, as ”identidades sociais virtuais” – atribuídas 

por outrem – das “identidades sociais reais” – concretizadas no que os indivíduos 

consideram que são para si próprios. É o fosso entre ambas que está na origem dos 

processos de estigmatização. Isto é, estamos perante dinâmicas de estigmatização 

nos casos em que o que o sujeito pensa que é para ele próprio não coincide com o 

que os outros lhe atribuem. Para colmatar o estigma e, deste modo, o evitar, os 

indivíduos desenvolvem estratégias identitárias15, as quais podem assumir duas 

formas de transacção: 

- transacção externa ou objectiva, que visa fazer coincidir a identidade para si com 

a identidade para outrem, assumindo um pendor eminentemente relacional; 

neste sentido, a identidade pode ser, ou não, reconhecida e legitimada; 

                                                             
14 Kendon (1996) considera que o trabalho de Goffman constitui um marco fundamental na análise da 
interacção face-a-face, por três ordens de razões: porque demonstrou ser possível estudar a interacção 
como um sistema em si, centrando-se nos actos de interacção e não no indivíduo; por ter comprovado a 
pertinência analítica do estudo das situações de co-presença; por ter elaborado uma terminologia própria 
de análise das situações de interacção. Todavia, afirma, igualmente, que é uma abordagem que carece 
de sistematização e de precisão conceptual.  
15 Apresentaremos, de forma mais desenvolvida, o conceito de estratégia identitária no ponto 5 deste 
capítulo.  
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- transacção interna ou subjectiva, por força da necessidade de salvaguardar a 

biografia — consubstanciada em identidades passadas e herdadas — e de 

construir novas identidades – visadas; verifica-se a continuidade entre a 

identidade herdada nas situações em que os indivíduos desenvolvem as suas 

trajectórias de forma contínua, sem estarem envolvidos em processos de 

estigmatização; presenciamos situações de ruptura, quando se verifica a 

impossibilidade de construir a identidade visada no espaço de constituição da 

identidade passada.  

O autor chama ainda a atenção para a variabilidade da visibilidade do estigma. 

Quando ele não é imediatamente perceptível, o sujeito é desacreditável e não 

desacreditado, o que lhe confere alguma margem de manobra na gestão desta 

passagem potencial de desacreditável para desacreditado, por via, designadamente, 

da monopolização de informação (Goffman, 1968, p. 57). O “estigma não envolve 

tanto um conjunto concreto de indivíduos que pode ser separado em duas pilhas, os 

estigmatizados e os normais, mas mais um processo social de dois papéis, em que 

qualquer indivíduo participa em ambos os papéis, pelo menos em algumas conexões e 

em algumas fases da vida. O normal e o estigmatizado não são pessoas mas sim 

perspectivas” (Ibidem, p. 163-164). 

A proposta de Goffman constitui um ponto de partida que é retomado por todo 

um conjunto de autores, sendo de destacar os trabalhos de Dubar (1991) e de Tap 

(1986a; 1986b; 1998). 

Tap (1986a) considera que a identidade está associada ao facto de os indivíduos 

se enquadrarem em grupos e movimentos sociais e aderirem a sistemas de valores e 

a sistemas ideológicos. É nas relações com o Outro – conflituosas, consensuais, de 

negociação – que o sujeito interioriza a diferença e adquire o reconhecimento de si e 

dos outros.  

A identidade é, deste modo, caracterizada por uma dinâmica própria, sendo 

constitutiva do percurso de cada sujeito. No âmbito desta perspectiva, eminentemente 

relacional, afirma que a identidade se enraíza na acção, relacionando-se directamente 

com os objectos materiais e simbólicos. O autor não concebe as representações de 

que o indivíduo dispõe separadas das actividades práticas (Gil; Tap; Sindzingre In 

Encyclopaedia Universalis, 1994), afirmando que a identidade as orienta e lhes 

confere sentido. Considera que “a identidade enraíza-se e vive na acção e na 

produção de obras” (Ibidem, p. 898), pelo que as representações e as práticas 

encontram-se interligadas na sua constituição. 
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Tendo por base estas proposições, o autor define identidade como “um sistema 

dinâmico de sentimentos axiológicos e de representações pelas quais o actor social, 

individual ou colectivo, orienta as suas condutas, organiza os seus projectos, constrói 

a sua história, procura resolver as contradições e ultrapassar os conflitos, em função 

de determinações diversas ligadas às suas condições de vida, às relações de poder 

nas quais está implicado, em relações constantes com outros actores sociais sem os 

quais não se pode definir nem (re)conhecer” (Tap, 1986b, p. 11-12). Considera, por 

sua vez, os seguintes elementos constitutivos da identidade: o sentimento de 

continuidade, como forma de garantir uma certa permanência ao longo do tempo; uma 

representação estruturada que o indivíduo detém de si próprio e que lhe assegura a 

manutenção de uma certa coerência; o sentimento de originalidade e, 

simultaneamente, de diversidade, associado à pluralidade de papéis que desempenha. 

Foca, ainda, a necessidade que os indivíduos têm de desenvolverem e manterem um 

sentimento positivo acerca de si, o que remete para a estima de si ou auto-estima16 

(Tap, 1998). 

A constituição das identidades processa-se, segundo este autor, por duas vias: 

- � a identização, caracterizada pelos processos cognitivos, afectivos e relacionais 

de definição do Eu e de diferenciação face aos Outros, proporcionando a 

formação da autonomia do sujeito;  

- � a identificação com o Outro, incluindo a inserção em universos de referência e 

em grupos de pertença.  

Estamos em presença de uma abordagem que se debruça sobre dimensões da 

identidade dotadas de um cariz colectivo e não, exclusivamente, individual.  

A preocupação de Tap com a proposta desta dupla faceta da identidade assenta 

também no facto de considerar que os sociólogos poderão ser tentados a estudá-la 

apenas do ponto de vista externo, secundarizando, deste modo, a identização, ou 

seja, os mecanismos internos. Este tipo de orientação analítica é, na sua perspectiva, 

criticável, na medida em que os agentes sociais são dotados de uma certa autonomia 

na orientação dos seus comportamentos sociais (ainda que relativa), o que se pode 

comprovar, nomeadamente, pelo facto de cada agente interiorizar, de forma distinta, 

os constrangimentos externos. Estamos perante uma inter-estruturação do sujeito e 

das instituições (Tap, 1986b). A identidade constitui, simultaneamente, um processo 

de atribuição e de garantia da manutenção de coerência interna, em articulação com o 

meio externo. Neste sentido, a perspectiva de Tap enquadra-se no debate em torno, 

                                                             
16 Explicitaremos este conceito no ponto 4 deste capítulo.  
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não apenas da dicotomia Eu/ Outro, mas, igualmente, da dualidade actores/ 

determinações estruturais.  

Uma última nota relativamente a este autor vai para a sua reflexão acerca dos 

processos de crise de identidade. Estes estão relacionados com situações em que o 

sujeito visa encetar uma mudança, mas não dispõe de instrumentos, nem de 

oportunidades para a concretizar, pelo que desenvolve processos de conflito, quer 

com o exterior (com os outros actores), quer consigo próprio (Ibidem, p. 15). “A 

ancoragem no passado pode entrar em contradição com os projectos de futuro” (Tap, 

1998, p. 66), gerando crises identitárias. 

Dubar é considerado um dos autores mais marcantes na problematização deste 

tema na Sociologia, em particular na esfera do trabalho, centrando a sua análise em 

empresas que desenvolvem processos de inovação (tecnológica e organizacional, 

designadamente) desde meados dos anos 8017. Define identidade como o “resultado 

estável e provisório, individual e colectivo, subjectivo e objectivo, biográfico e 

estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem os 

indivíduos e definem as instituições” (1991, p. 113). Considera que “as identidades 

sociais e profissionais típicas não são nem expressões psicológicas de personalidades 

individuais nem produtos de estruturas ou de políticas económicas que se impõem de 

cima, são construções sociais que implicam a interacção entre trajectórias individuais 

e sistemas de emprego, de trabalho e de formação” (Ibidem, p. 264). 

Por reacção crítica à proposta bourdiana de definição do conceito de habitus18 – 

a qual sustenta, segundo Dubar, a reprodução do sistema e a permanência das 

identidades individuais –, a identidade é encarada como resultando de uma dupla 

articulação:  

- a articulação entre a trajectória individual e o sistema social, em que os agentes 

não são meros reprodutores de um determinado habitus; a trajectória é encarada 

como um “recurso subjectivo” (Ibidem, p. 78) de que o indivíduo dispõe para 

fazer face aos constrangimentos do sistema, o que não conduz, 

necessariamente, a uma reprodução do mesmo; neste sentido, “a hipótese de 

«consolidação da identidade/ reprodução do sistema» não é mais do que uma 

das várias hipóteses possíveis” (Ibidem, p. 79);  

                                                             
17 Apresentaremos a sua proposta conceptual a partir de Dubar (1991). 
18 Para um maior desenvolvimento, v. Dubar (1991, p. 67-80). 
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- a articulação entre a trajectória anterior e a estratégia, pois o indivíduo realiza 

balanços acerca da sua experiência passada e, em função dela (e de acordo 

com os constrangimentos e oportunidades do sistema), desenvolve estratégias 

de acção face ao futuro; mais uma vez, a hipótese da reprodução, segundo este 

autor, não é mais do que uma das várias hipóteses possíveis, pois “o passado 

não determina mecanicamente a visão do futuro” (Ibidem); o futuro depende, não 

apenas dos constrangimentos do sistema, mas também do balanço subjectivo 

que os indivíduos realizam no âmbito dos campos socialmente estruturados.  

A partir da conceptualização proposta por Goffman, Dubar considera que a 

identidade social é constituída por uma articulação entre duas transacções: uma 

interna ao indivíduo e outra externa – entre o indivíduo e as instituições – às quais 

corresponde uma dualidade da identidade, ou seja: 

- a identidade para si, que se define por intermédio dos actos de pertença e se 

incorpora na trajectória vivida; 

- a identidade para outrem, definida pelos actos de atribuição, isto é, os processos 

de classificação e categorização.   

A constituição de configurações identitárias pressupõe a criação de equilíbrios 

relativamente estáveis, as quais resultam de compromissos entre estas duas 

transacções.  

Na formação de identidades estão, deste modo, presentes dois processos: o 

processo biográfico, pelo qual o sujeito define a identidade para si; o processo 

relacional, de definição da identidade para outrem. Embora diferentes, em ambos os 

sujeitos recorrem a esquemas de tipificação e de categorização para identificar os 

outros e para se identificarem a si próprios e ambos variam em função dos espaços 

sociais onde as interacções têm lugar e das diacronias das trajectórias. Assim sendo, 

as categorias a accionar dependem da análise que os indivíduos efectuam dos 

campos e das suas biografias.  

Dubar desenvolve, nos seus estudos, os domínios do trabalho e da formação, 

considerando que a primazia conferida a estes campos se deve à sua centralidade na 

vida dos indivíduos. Por outro lado, refere que a importância destes campos se 

relaciona, igualmente, com o facto de a transição ao mercado de trabalho ser um 

momento essencial de constituição da identidade, pois conduz os indivíduos a fazerem 

opções, a projectarem uma determinada carreira profissional e a desenvolverem 

estratégias identitárias de afirmação, ou não.  
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A definição da identidade profissional é analisada pelo autor com base em três 

dimensões: “o mundo vivido do trabalho”, “a trajectória sócio-profissional” e “a relação 

dos assalariados com a formação”. 

A análise empírica realizada permitiu a Dubar chegar a quatro configurações 

identitárias. A primeira é a identidade fora do trabalho, que agrupa indivíduos em 

ruptura com a sua identidade, devido ao facto de não se identificarem com a empresa, 

na medida em que esta deixou de reconhecer o lugar que ocupavam no seu interior. 

Trata-se de trabalhadores com baixos níveis de escolaridade e de qualificação, que 

correm o risco de serem excluídos da empresa. A identidade de ofício é característica 

dos trabalhadores com uma formação de base de carácter técnico, dotados de 

autonomia, que apostam na construção de uma carreira interna à empresa, mas que 

não se identificam com os novos modelos de empresa e não encontram formas de 

progressão profissional no seu interior. Em terceiro lugar, temos a identidade de 

empresa, que agrega indivíduos que aderem à filosofia da empresa, apostam numa 

carreira interna, progredindo, não apenas na hierarquia formal, mas, igualmente, na 

sua trajectória de aprendizagem. Finalmente, refere a identidade de rede, 

característica de indivíduos com formação superior, cuja definição identitária está 

associada à detenção de um diploma escolar e às redes de relações externas à 

empresa, não constituindo esta um espaço de concretização dos seus projectos 

pessoais19.  

Dubar (1991) refere, ainda, que as quatro configurações identitárias podem estar 

associadas a uma trajectória ideal-tipo constituída pela seguinte diacronia: construção 

da identidade no âmbito do percurso escolar inicial – identidade de rede – 

consolidação da identidade – identidade de ofício – reconhecimento interno da 

identidade – identidade de empresa – e envelhecimento e reforma – identidade fora do 

trabalho. 

Numa obra posterior (Dubar; Tripier, 1998), o autor reflecte, novamente, sobre 

estas problemáticas e afirma que se tem vindo a assistir, por um lado, a uma 

destruição das formas de autonomia e solidariedade sociais, por constituírem um 

obstáculo à racionalização do trabalho e à rentabilidade do capital, e, por outro, à 

recuperação destas formas de coligação para edificar novas formas de trabalho, de 

cooperação, de gestão do emprego e de profissionalização.  

                                                             
19 Para um maior desenvolvimento dos quatro tipos de configurações identitárias, v. Dubar, 1991, p. 203-
257.  
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Os trabalhadores procuram preservar a sua autonomia e fecharem-se, tanto 

quanto possível, em mercados internos de trabalho, accionando uma estratégia de 

reconhecimento do seu desempenho laboral. Neste sentido, o debate em torno da 

identidade e do papel socializador do trabalho afirma-se como um ponto essencial à 

competitividade económica, em particular face à adopção de novos modelos de 

organização e gestão empresarial. Poder contar com o contributo dos indivíduos 

implica, também, considerar os seus pontos de vista e, consequentemente, facultar-

lhes espaços e mecanismos de identificação. 

 

2.3. Uma proposta de síntese: a problematização da identidade numa óptica relacional  

 

As abordagens apresentadas nos pontos anteriores, têm como vector comum o 

carácter dicotómico da problemática da identidade, quer no que se refere ao que 

identificamos, em nós próprios, como aquilo que confere sentido à existência e ao que 

os outros, em nós, identificam como tal, quer em relação ao que nos distingue e nos 

assemelha aos outros, o que implica accionar mecanismos de diferenciação e de 

identificação. Estas dicotomias giram, constantemente, em torno de três entidades de 

análise. O Eu, o Outro (podendo o Outro ser um sujeito individual e grupos de 

referência – tais como os colegas de trabalho) e as estruturas sociais objectivas, 

entendidas como constrangedoras e condicionadoras da acção do sujeito. 

 Os trabalhos de Pinto (1991; 1999) sobre a problemática das identidades 

socioprofissionais no campo da Sociologia constituem, do nosso ponto de vista, uma 

importante reflexão que procura, nomeadamente, ultrapassar esta visão dicotómica da 

problemática, constituindo uma reflexão de síntese que articula os vários domínios de 

análise20. 

Tomando como pano de fundo as várias transformações que têm ocorrido nas 

nossas sociedades, em particular nas esferas económica e do emprego, Pinto propõe, 

como ponto de partida da sua reflexão, o conceito de flexibilidade/ flexibilização, pois 

considera que “o conjunto de transformações reportáveis à flexibilização das 

actividades produtivas, dos sistemas de emprego e das condições de existência a 

ambos directamente associados se repercute no plano da percepção que os agentes 

sociais constroem acerca da sua própria condição e da dos outros, reorientando 

também, por consequência, o modo como estabelecem afinidades, solidariedades e 

                                                             
20 Enquadra-se nesta óptica, de igual modo, a reflexão de Sainsaulieu (1977), já abordada neste capítulo. 
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estratégias colectivas de acção” (Pinto, 1999, p. 7)21. Parte, de igual modo, da 

assunção da identidade como um conceito eminentemente relacional (1991, p. 218). 

O equacionamento da problemática das identidades sócio-profissionais deve-se, 

segundo o autor ao facto de existir todo um conjunto de transformações com 

repercussões ao nível da “identização”, ou seja, “da percepção que os agentes 

constroem acerca da sua própria condição e da dos outros” (Pinto, 1999, p. 7), bem 

como da “identificação”, isto é, das “afinidades, solidariedades e estratégias colectivas 

de acção” (Ibidem)22. O autor visa analisar o efeito que o movimento de flexibilização 

da economia tem no plano das vivências, dos projectos de vida e das trajectórias dos 

indivíduos. A flexibilização da economia, ao alterar os “lugares comuns” de referência 

identitária, gera desestabilização, sem que, por isso, os indivíduos deixem de 

necessitar de referências identitárias e de estratégias de identização e identificação. 

Neste sentido, a problemática da identidade revela-se pertinente para analisar 

realidades tão importantes como a desestabilização/ fragmentação da relação salarial, 

movimento que põe em causa os mecanismos de integração social. 

A partir deste enquadramento da realidade económica e do emprego, o autor 

propõe uma reflexão constituída por várias vertentes, como iremos ver seguidamente.  

Começa por considerar que a identidade é enformada por dois eixos 

fundamentais. Em primeiro lugar, o eixo da diacronia, que se articula com o processo 

de socialização que os indivíduos atravessam. Integra os trajectos reais, incluindo o 

passado e o presente, e os trajectos virtuais, constituídos por aspirações, perspectivas 

e projectos futuros; a este respeito, aborda a existência de mecanismos de 

“socialização antecipatória”, a qual pode incluir a incerteza face ao futuro e a 

insegurança do emprego23. Em segundo lugar, o eixo das sincronias, relativo aos 

processos sociais de reconstrução de identidades que têm lugar nas várias instâncias 

de socialização. Neste eixo, o autor distingue três componentes do processo de 

socialização: 

- as condições materiais de existência, associadas, na esfera do trabalho, às 

condições técnico-materiais dos processos produtivos; os indivíduos realizam 

uma apropriação prático-simbólica da materialidade, sendo a este nível “que se 

geram, reproduzem e naturalizam distinções” (Ibidem, p. 8), como é o caso da 

                                                             
21 O autor refere o facto de o discurso da flexibilização actuar como “operador ideológico” (1999, p. 23) 
que justifica a “liberalização dos mercados de bens e capitais” (Ibidem), com todos os custos que acarreta 
em termos de quantidade e qualidade do emprego. Propõe, ainda, um conjunto de tipos de flexibilidade/ 
flexibilização. Para um maior desenvolvimento, v. Pinto (1999, p. 5-7). 
22 Os termos “identificação” e “identização” são propostos por Tap (1986a; 1986b), como já referimos.  
23 V. o desenvolvimento deste conceito no capítulo 6. 
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diferenciação dos vários tipos de trabalho (manual versus intelectual, por 

exemplo24); a própria empresa necessita de um quadro estabilizado de hábitos e 

rotinas25; 

- o sistema de relações sociais, onde têm lugar as interacções; as alterações que 

se verificam, nomeadamente ao nível das relações hierárquicas de trabalho 

(postas em causa com a constituição de equipas de trabalho), vêm abalar os 

referenciais de pertença e as estratégias individuais e grupais accionadas no 

quotidiano de trabalho; 

- a elaboração simbólico-discursiva assente em construções jurídico-normativas 

ou ideológicas, que justificam, nomeadamente, diferenciações entre corpos 

profissionais; insere-se aqui a produção de classificações sociais, legitimadoras 

de diferenciações sociais e estruturadoras das identidades profissionais. 

Existem, por seu turno, pontos de confluência entre os diversos factores 

sincrónicos de produção de identidades. Estes situam-se, em primeiro lugar, nos 

elementos identitários “espontâneos”, que contemplam as condições materiais de 

existência e uma parte do sistema de relações sociais. São os factores constitutivos do 

habitus. Posicionam-se, em segundo lugar, nos processos de produção social de 

sentido. É o caso das nomenclaturas profissionais, que legitimam determinadas 

posições e pertenças sociais, e dos processos de “etiquetagem”, que se desenrolam 

no quotidiano de trabalho. Em terceiro lugar, localizam-se nos grupos de referência, 

que geram processos de socialização antecipatória, em particular nos projectos dos 

indivíduos.  

Quer diacronica, quer sincronicamente, persistem inconsistências identitárias. 

Entre vários exemplos, Pinto (1999) refere o facto de as empresas fomentarem a 

participação, a polivalência e a tomada colectiva de decisões sem que tal se repercuta 

ao nível normativo, o que tem, como consequência, o protelar da precariedade e da 

desregulação das relações laborais. Outro exemplo é o do investimento identitário 

                                                             
24 A este propósito, Blin (1997, p. 47-63) chama a atenção para o facto de a esta distinção estar 
associada a respectiva diferenciação entre ofício e profissão, a qual é legitimadora de posições 
diferenciadas no âmbito da divisão social e técnica do trabalho. Embora consideremos que estamos cada 
vez mais longe do trabalhador de ofício da indústria, a distinção entre trabalho manual e intelectual 
mantém a sua pertinência, designadamente, em termos da separação entre quem concebe, programa e 
prepara o trabalho e quem o executa. Não podemos também deixar de salientar a existência de sinais de 
inversão desta tendência, devido à diluição crescente, no interior das empresas, das fronteiras entre a 
preparação, programação e execução do trabalho, mantendo autonomia, exclusivamente, as actividades 
de I&D, na medida em que são, frequentemente, desenvolvidas por trabalhadores com um nível de 
escolaridade superior. Todavia, não são de negligenciar as actividades de concepção e construção de 
protótipos, a cargo, frequentemente, de um núcleo de trabalhadores altamente qualificados afectos à 
produção. 
25 Lembramos aqui que esta assunção encontra as suas bases de conceptualização na corrente da 
Economia institucionalista postulada, nomeadamente, por Hodgson (1994). 
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induzido pela empresa, nomeadamente, por se registarem mudanças ao nível do 

conteúdo do trabalho, organizacional, gestionário ou tecnológico, as quais são 

acompanhadas por um elevado grau de incerteza quanto ao futuro, quer para as 

empresas, quer para os trabalhadores.  

Finalmente, o autor desenvolve a relação entre os conceitos de identidade 

socioprofissional e os de lugar de classe e de consciência de classe. Não nos 

debruçaremos sobre tal relação conceptual, mas frisamos que tomámos em linha de 

conta o facto de a origem social e o lugar de classe dos sujeitos constituírem 

indicadores presentes na análise dos seus trajectos (v. capítulo 6). A este propósito, 

também Gros (1998, p. 289) chama a atenção para o facto de a construção identitária 

estar associada aos sistemas de estratificação social. Num contexto de flexibilização e 

mundialização económicas, assiste-se “ao enfraquecimento das instâncias de 

mobilização colectiva (organizações políticas e sindicatos) que, anteriormente, 

conferiam um sentido positivo à existência dos dominados. (…) Neste movimento de 

severo enfraquecimento das identidades colectivas, certas categorias de indivíduos 

são total e absolutamente privadas dos suportes necessários para resistir à 

pulverização dos estatutos do trabalho e dos interesses, na sequência da 

institucionalização de uma pluralidade de modalidades de precarização da relação 

salarial” (Ibidem, p. 291). 

Gostaríamos de concluir a apresentação da conceptualização da identidade 

proposta por Pinto com uma referência à problemática da construção identitária. O 

autor afirma que podemos ter, quer uma situação de “homologia estrutural” (1991, p. 

222), caracterizada pela inexistência de descontinuidades no processo de construção 

identitária, quer casos de ruptura. Estes últimos são particularmente frequentes nos 

jovens que alimentam determinadas aspirações inculcadas pelo sistema de ensino 

relativamente às condições de acesso a um lugar no mercado de trabalho, as quais, 

frequentemente, não se verificam nas condições reais de trabalho. É, igualmente, o 

caso das mutações a que muitas vezes se assiste nas empresas que optam por 

modelos qualificantes de organização do trabalho acompanhados pela introdução de 

automatismos, o que exige, aos trabalhadores, flexibilidade, polivalência, espírito de 

equipa, identificação com os objectivos da empresa e actualização constante dos 

saberes pela realização de acções de formação, sem que lhes sejam fornecidas as 

correspondentes e esperadas “recompensas” materiais – em termos salariais, de 

estabilidade do emprego e de carreira – e simbólicas – nomeadamente, quando não 
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se verifica uma efectiva participação dos trabalhadores no planeamento e gestão dos 

processos.  

Consideramos que as empresas podem ser, simultaneamente, espaços de 

inculcação e desestruturação de referenciais identitários e que, simultaneamente, se 

assiste à constituição de outros espaços alternativos e a transformações nos já 

existentes. Os sujeitos percepcionam-se como sendo dotados de uma continuidade no 

tempo, mas, na realidade, sofrem constantes transformações, pelo que é fundamental 

analisar as identidades em articulação com as trajectórias, tendo em conta, a sua 

configuração sincrónica e diacrónica. 

A perspectiva apresentada constitui um contraponto importante às propostas 

explicitadas anteriormente, precisamente por, como já referimos, discutir a 

problemática das identidades socioprofissionais numa óptica relacional e de síntese. 

No entanto, não desvirtua, de todo, as perspectivas dos diversos autores que 

explicitámos. Procuraremos, deste modo, integrar, na nossa reflexão, os vários 

contributos, em ordem a constituir um corpo teórico de suporte a este domínio de 

análise do nosso trabalho.  

 

3. Os processos sociais de pertença e de diferenciação 

 

A análise das identidades pressupõe, do nosso ponto de vista, que se 

equacionem e analisem os processos de reconhecimento social de que os sujeitos são 

alvo, atendendo aos factores que lhes servem de suporte, na medida em que, na base 

da constituição e composição das formas de identificação, se encontra a necessidade 

de afirmação de uma singularidade e/ou de uma similitude, como foi acima referido. 

Neste sentido, configura-se uma dimensão de análise relativa às dinâmicas de 

pertença a determinados grupos e contextos sociais, designadamente grupos 

profissionais e organizações (como é o caso das empresas), e, simultaneamente, à 

diferenciação, assente na relação que se estabelece entre o Eu e o Outro. 

Paicheler (1986) considera que o processo de reconhecimento social das 

identidades pode assumir duas configurações: pode constituir uma realidade 

estabilizada, quando os sujeitos não têm de encetar processos de defesa de um 

determinado espaço, designadamente profissional, sendo este aceite como legítimo; 

pode, inversamente, implicar um processo de construção desse reconhecimento, o 

que pressupõe a afirmação de uma distintividade.  
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Importa, por isso, na nossa perspectiva, quer num caso, quer noutro, apreender 

os factores de pertença e os factores diferenciadores presentes nas manifestações de 

identificação dos sujeitos e na configuração dos grupos ou entidades aos quais 

pertencem ou afirmam pertencer.  

 

3.1. A importância das classificações sociais como mecanismos de distinção e de 

identificação 

 

O reconhecimento profissional dos sujeitos encontra-se associado, ainda que 

não exclusivamente, ao seu desempenho e aos saberes que demonstram deter, 

verbalmente ou em acção. Neste domínio, para além das classificações associadas às 

designações profissionais e ao exercício concreto de trabalho, importa tomar em linha 

de conta o poder enformador das designações de conotação normativa associadas ao 

“profissionalismo” ou ao “profissional competente”, “estratégico” ou “indispensável”. 

Trata-se de designações relativas à capacidade de alguém desempenhar de forma 

eficaz, responsável e autónoma as suas actividades, constitutiva de um perfil de 

profissional socialmente valorizado e reconhecido, no mercado de trabalho e, em 

particular, por parte das empresas, na figura dos seus dirigentes. Este tipo de 

classificação detém uma importância crescente, por força da relação (cada vez mais 

estreita e directa) dos trabalhadores com o trabalho que desempenham. Le Boterf 

(1997) afirma, precisamente, que considerar um indivíduo como um “profissional 

competente” extravasa a situação de emprego concreta e remete para a identidade 

social, na medida em que se associa ao reconhecimento desta última e das 

competências profissionais. Contudo, a interpretação subjectiva e a atribuição de 

sentido por parte de cada sujeito pode não coincidir com o reconhecimento externo 

(em particular o de carácter institucional), o que nos permite afirmar a existência de 

vários níveis de reconhecimento social e o facto de estes não convergirem, 

necessariamente, no mesmo sentido. Assim, mais do que discutir o pendor normativo 

e ideológico que tais classificações comportam, impõe-se compreender os processos 

de interiorização accionados pelos sujeitos, remetendo, já não apenas para os 

processos de hetero, mas também (e principalmente) de auto-atribuição26.    

                                                             
26 Este debate está também relacionado com a conceptualização da imagem de si, como veremos mais 
adiante, neste capítulo. 



 737 

Os mecanismos de pertença dos indivíduos podem, igualmente, assentar em 

classificações convencionais, associadas, quer às designações profissionais 

estabelecidas em sede de negociação colectiva, quer às nomenclaturas relativas às 

profissões, quer, ainda, aos títulos escolares. Todas elas estão associadas à 

delimitação de um grupo de indivíduos que as partilham. Todavia, a realidade dos 

grupos de sujeitos extravasa, de longe, a sua classificação ou atribuição de 

designações, ainda que as suas propriedades e fronteiras sejam definidas, de igual 

modo, pelos sujeitos. Estamos, frequentemente, perante uma descoincidência entre as 

designações e a constituição real dos grupos (à semelhança do que se passa ao nível 

individual27), a qual acaba por ter reflexos na determinação das respectivas fronteiras.  

Quer sejam originárias do exterior, quer definidas pelos membros do grupo, quer 

resultem de uma articulação entre ambos os processos, estamos perante 

classificações construídas socialmente, as quais constituem vias de legitimação de 

determinadas posições sociais e de uma eventual denúncia de outras, não desejáveis 

ou relativas a grupos aos quais os indivíduos se opõem ou com os quais não se 

identificam28.  

Dubar (1998) analisa as identidades igualmente do ponto de vista das 

classificações, considerando que elas designam as pessoas ou coisas, efectuando-se, 

por seu intermédio, uma categorização social, que tem subjacente um processo de 

julgamento social.  

Do nosso ponto de vista, não podemos afirmar, em termos absolutos, que a 

identidade se associa directamente a designações/ classificações, mas antes que 

estas últimas constituem uma das dimensões de análise na problematização daquela.  

 

                                                             
27 A este propósito, v. a problematização de Bourdieu e Boltanski (1975) acerca da descoincidência entre 
o volume dos títulos escolares e as competências mobilizadas pelos agentes. 
28 Estão aqui subjacentes as relações entre os grupos. Paicheler (1986) considera a existência, em 
termos polares, de duas vias possíveis de relação: a discriminação negativa, em que é efectuada uma 
distinção de um grupo face a outro pela diferença ou pela distintividade, estando esta última presente em 
situações de ameaça, em que a rejeição do outro é condição de preservação da identidade; a não 
discriminação, pela qual se desvaloriza o grupo. 



 738 

3.2. A integração em grupos no espaço de trabalho: o relevo conferido à problemática 

da pertença profissional 

 

Na análise das formas e manifestações de identificação no espaço social do 

trabalho importa atender, no contexto da nossa pesquisa, à pertença a determinados 

grupos, sejam eles organizacionais, sejam profissionais. Se em relação aos primeiros 

procurámos abordar a integração dos sujeitos na empresa e nas respectivas direcções 

e equipas de trabalho, relativamente aos segundos trata-se de perceber a centralidade 

e os contornos que assume a pertença profissional. É neste domínio que se impõe 

problematizar a temática das profissões e dos grupos profissionais. Esta adquire 

pertinência analítica na nossa investigação por duas ordens de razões. 

Em primeiro lugar, porque entendemos que as actividades de trabalho e os 

saberes mobilizados são, articuladamente, um dos vectores de constituição e de 

delimitação de uma profissão ou de um grupo profissional, e, logo, de diferenciação 

face aos outros. Este vector encontra-se associado, quer às classificações sociais dos 

indivíduos em termos de titularidade profissional, quer à delimitação de domínios 

profissionais no âmbito dos quais os indivíduos detêm um conjunto de saberes que 

mobilizam no desempenho do seu trabalho. 

Em segundo lugar, porque consideramos que a análise dos processos de 

identificação pressupõe contemplar os universos de interacção e de classificação e os 

grupos de referência e de pertença nos quais e pelos quais os sujeitos se estruturam.  

Convocamos, neste sentido, para a nossa reflexão, o debate acerca das 

profissões. 

Dubar e Tripier (1998), contestam, em parte, a corrente anglo-saxónica de 

análise das profissões – a qual, pelo seu quadro teórico, considera que grande parte 

das actividades profissionais sem formação académica de nível superior são 

“ocupações” e não “profissões” e a designação “professions”, se aplica, apenas, a 

indivíduos que, devido às actividades que realizam, usufruem de direitos específicos 

(como é o caso do monopólio de uma determinada esfera de competências) – e 

procuram alargá-la aos grupos socioprofissionais. Em França (e mesmo em Portugal), 

esta perspectiva assume um espectro mais amplo, visível, inclusivamente, na 

terminologia utilizada: o vocábulo francês “profession” não equivale ao mesmo termo, 

“profession”, em inglês. A concepção francófona é mais lata, pelo que o termo francês 

“profession” corresponde a conjuntos, grupos ou categorias de pessoas que exercem 

a mesma actividade profissional e gozam de um estatuto social semelhante. Inclui, 
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neste sentido, as profissões (no sentido anglo-saxónico, sendo o exemplo mais 

acabado as profissões liberais como as de médico ou jurista) e as ocupações, ou seja, 

os conjuntos de indivíduos que não reúnem as condições necessárias para serem 

considerados profissionais, condições essas que se concretizam, por exemplo, na 

detenção de um título escolar superior ou na pertença a uma organização que protege 

os seus interesses (as Ordens Profissionais, por exemplo).  

Dubar (1991, p. 134-135) salienta que, embora o termo “profissão” se oponha ao 

de “ofício”, espelhando a distinção tradicional entre trabalho intelectual/ trabalho 

manual, a sua raiz é comum: ambos remontam às corporações. Temos, nos dois 

casos, a defesa de um estatuto socialmente prestigiante e a ocupação de uma posição 

clara na divisão técnica e social do trabalho. No caso dos profissionais de ofício, a sua 

fonte de poder e legitimação de estatuto reside nos saberes que detêm e nas 

especificidades do conteúdo das acções que efectuam, o que os distingue dos 

assalariados mais desqualificados, “duplamente excluídos da esfera do trabalho e do 

domínio legítimo da competência” (Dubar, 1991, p. 162).  

Dubar e Tripier (1998, p. 7-14), explicitam a constituição das identidades no 

quadro do debate acerca do conceito de profissão, considerando que este, na sua 

acepção francófona (e por reacção crítica às perspectivas anglo-saxónicas neste 

domínio), toma em linha de conta quatro pontos de vista relativos à actividade de 

trabalho:  

- na declaração da sua profissão, isto é, na manifestação da “identidade 

profissional”;  

- na classificação de um emprego, sendo sinónimo de “classificação profissional”; 

- na associação da profissão a um determinado domínio de especialização, um 

ofício, remetendo para a “especialização profissional”; 

- na identificação da profissão, o que se relaciona com a função desempenhada e 

o lugar ocupado no organigrama da empresa; o termo profissão identifica-se, 

neste sentido, com o de “posição profissional”. 

A identidade profissional está, para estes autores, associada à manifestação da 

defesa de um domínio profissional determinado.  

Atendendo ao que referimos, optámos pelo conceito de grupo profissional, 

entendendo este como sendo constituído pelo conjunto de indivíduos que 

desempenham actividades de trabalho que pressupõem domínios de acção e de 

saberes cujo conteúdo é similar. Retemos, de igual modo, a problemática da 

designação da profissão, pois esta abarca domínios de conhecimento particulares e 



 740 

exteriormente identificáveis, que não exclusivamente as “profissões”, tal como são 

definidas pela Sociologia das Profissões. No entanto, consideramos a possibilidade de 

nos apropriarmos (de forma adaptada), de alguns dos contributos deste campo 

disciplinar. Um deles é relativo ao facto de a definição e o conteúdo das profissões 

constituir um elemento central de garantia da autonomia profissional, o que conduz à 

valorização da dimensão cognitiva e não apenas social da dinâmica profissional 

(Rodrigues, 1996, p. 163). No âmbito da Sociologia das Profissões, a dimensão 

cognitiva tem sido “considerada uma variável constante (…), contornando-se de forma 

sistemática a análise das condições que presidem à produção de conhecimentos e da 

sua aplicação” (Ibidem). Todo este processo cognitivo, político e económico coexiste 

com a constituição e transformação das identidades profissionais dos indivíduos, pois 

é por referência ao trabalho e ao processo social de aplicação dos saberes que elas 

adquirem sentido. Deve, deste modo, ser equacionado no âmbito da delimitação das 

fronteiras e das relações entre grupos profissionais.  

A construção da profissionalidade é um processo social que se desenvolve, por 

um lado, por intermédio dos processos de socialização profissional e, por outro, pela 

actividade estratégica (levada a cabo pelos próprios profissionais ou pelo grupo 

profissional em que se enquadram) de construção de um espaço próprio, distintivo e 

localizado na divisão social e técnica do trabalho (Demailly, 1994b). Trata-se de uma 

acção estratégica que assume, quer um carácter colectivo, quer individual e que 

pressupõe negociar os espaços profissionais, as respectivas fronteiras e o lugar a 

ocupar nas hierarquias sociais.   

Os grupos profissionais podem, deste modo, deter um papel determinante na 

socialização dos seus membros e na gestão estratégica dos saberes que lhes são 

próprios.  

Dubar e Tripier (1998) fazem também referência à perspectiva interaccionista, 

nomeadamente aos trabalhos de Hughes (1958; 1963), afirmando que esta contribui 

decisivamente para o desenvolvimento desta temática, na medida em que questiona a 

abordagem funcionalista, ao recusar, em particular, a existência de critérios universais 

de definição de uma profissão/ ocupação, pois estes excluem uma grande parte das 

actividades de trabalho. Cada uma destas detém, de facto, um território delimitado, por 

força da constituição das trajectórias, da formação e consolidação de referenciais 

identitários que lhe dão forma e da delimitação do conjunto de recursos que os sujeitos 

devem ser detentores.  
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Dubar (1991, p. 151) considera particularmente fecundo o contributo da 

abordagem interaccionista na compreensão desta realidade social, pelo facto de 

associar a realidade do mundo do trabalho aos mecanismos de socialização e, 

consequentemente, por valorizar uma análise diacrónica da constituição das carreiras, 

quer ao nível das fileiras de empregos, quer das trajectórias socioprofissionais e 

conferir importância às dinâmicas de interacção que caracterizam os processos de 

classificação. 

Procuraremos, deste modo, equacionar a existência de grupos profissionais por 

via da distinção dos diferentes domínios de saberes e das práticas materiais e 

simbólicas de identificação. Contudo, estas realidades devem ser, cada vez menos, 

encaradas de forma estanque, inclusive, porque as posições dos indivíduos detentores 

de um mesmo conjunto de saberes podem não corresponder, de forma estrita, a um 

mesmo conjunto de referenciais identitários. Têm subjacentes dinâmicas de mudança, 

quer ao nível das trajectórias dos indivíduos, quer ao nível das transformações 

estruturais que ocorrem no âmbito dos grupos profissionais.  

As mudanças a que se assiste ao nível da (re)composição dos grupos 

profissionais e dos saberes detidos pelos trabalhadores estão também associadas a 

um novo modelo de empresa, a qual, para ser competitiva, tem de apostar nos seus 

membros e gerir os saberes que estes detêm de forma estratégica. Trata-se de uma 

vertente da gestão dos RH que foi, durante muito tempo, uma vertente exclusiva dos 

quadros, mas que se alarga agora, ainda que com contornos diferentes, a grande 

parte dos profissionais. Esta opção empresarial tem como consequência uma nova 

concepção da composição dos grupos de trabalho, na medida em que prevalecem 

opções, valores e regras que são comuns ao efectivo na sua globalidade.  

Parlier, por sua vez, chama a atenção para o que considera ser uma 

recuperação do termo ofício. Esta constitui um processo de recomposição das 

actividades de trabalho, definido como “um conjunto de «valores individuais e 

colectivos» que criam pertenças a grupos internos à empresa e trans-empresa. São, 

assim, a base da constituição dos «reconhecimentos, das identidades e das 

diferenciações sociais»” (1995, p. 77). Francfort, et al. (1995) consideram, igualmente, 

que o ofício tem sido encarado como um factor de flexibilidade, na medida em que a 

automatização e a complexificação do trabalho vêm exigir trabalhadores com saberes 

acrescidos, alargados ao domínio da coordenação e do processo; a ruptura com o 

taylorismo exige trabalhadores autónomos, capazes de trabalhar em equipa; verifica-

se um movimento simultâneo de desqualificação de trabalhadores mais antigos e de 
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contratação de novos técnicos. Dubar (1991, p. 219-230), por seu turno, na 

apresentação da configuração identitária de ofício, salienta a reconstituição deste tipo 

de identidade, própria de profissionais que têm, agora, de associar o seu saber prático 

a saberes de carácter técnico, sem, propriamente, chegarem a dominar saberes 

teóricos.  

A título conclusivo da sua obra, Dubar e Tripier (1998, p. 245-250) consideram 

não existir, propriamente, uma Sociologia das Profissões, mas uma abordagem 

sociológica dos grupos profissionais. E esta deve assentar em quatro princípios 

analíticos, com os quais nos identificamos:  

- a afirmação da não existência de uma profissão desfasada do contexto 

geográfico, social, económico e político em que se consolida;  

- a recusa do pressuposto da profissão enquanto algo “unificado”, pois estamos, 

predominantemente, perante segmentos profissionais;  

- o princípio da inexistência de profissões estabelecidas definitivamente, mas 

antes processos dinâmicos e históricos de estruturação e desestruturação 

profissional;  

- o pressuposto da inexistência de uma “profissão ‘objectiva’ mas relações 

dinâmicas entre instituições ou organizações de formação, de gestão, de 

trabalho e trajectórias, caminhos e biografias individuais, no interior das quais se 

constroem (e destroem) identidades profissionais, tanto 'sociais’ como 

‘pessoais’” (Ibidem, p. 249).  

A problemática dos grupos profissionais deve ainda ser equacionada, não 

apenas do ponto de vista da sua constituição e permanência, mas também da sua 

erosão. Tal poderá ser o caso, em Portugal, dos encarregados da indústria face aos 

processos de modernização. Estes profissionais constituem, na perspectiva de Freire 

(1996, p. 136), um grupo em “perda de identidade”. A partir do estudo que 

desenvolveu, o autor refere, que se constata uma forte dependência destes 

profissionais em relação à empresa (pois é dentro dela que constroem a sua carreira) 

e uma atracção pelo grupo social e profissional dos quadros, do qual são excluídos 

(Ibidem, p. 138). Refere, ainda, que os responsáveis das empresas afirmam algumas 

insuficiências destes profissionais, em particular: a “falta de conhecimentos escolares 

de base e de conhecimentos técnicos especializados; a pouca sensibilidade às 

relações humanas, rigidez e resistência à mudança; e uma atitude profissional vista 

como influenciável pelos trabalhadores, porque excessivamente próxima deles” 

(Ibidem). Contudo, também reconhecem a importância das suas tarefas e funções. 
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Freire constata existir uma tendência para a evolução das funções das chefias 

directas, para funções mais técnicas e gestionárias, bem como o facto de estas 

funções serem desempenhadas por trabalhadores mais jovens e escolarizados. Estes 

manifestam uma atitude favorável à inovação tecnológica e organizacional, ao 

contrário dos trabalhadores mais velhos e com níveis de escolaridade mais baixos 

(Ibidem, p. 143-145). É provável que estejamos perante uma dualização identitária no 

interior de um mesmo grupo profissional. 

Gostaríamos de terminar esta reflexão acerca da problemática da pertença 

profissional com uma referência ao facto de os sujeitos poderem ter grupos de 

referência distintos dos grupos de pertença. Relativamente a estes últimos, trata-se 

dos grupos dos quais os sujeitos fazem parte, sendo no seu interior que se 

estabelecem as distinções face aos outros grupos. Os grupos de referência 

correspondem a conjuntos em que os indivíduos não se encontram integrados, 

embora os valores e normas dos mesmos lhes sirvam de referência. Estamos, assim, 

perante uma dinâmica identitária que abarca o sujeito, os grupos em que se insere – 

com os quais se identifica e face aos quais se diferencia – e o meio envolvente – 

contemplando a empresa, o mercado de trabalho e esferas da vida dos indivíduos 

externas ao trabalho. 

De forma a dar conta desta articulação entre pertença e referência, optámos por 

considerar os grupos subjectivos de pertença referidos pelos sujeitos de forma 

espontânea. Em alternativa a uma abordagem centrada na análise e determinação de 

identidades colectivas, propomos uma perspectiva de análise que contemple as 

formas e manifestações de identificação face aos indivíduos e grupos em que os 

sujeitos se integram e nos quais vivenciam dinâmicas de interacção. 

 

4. A pertinência do conceito de imagem de si na problematização dos processos 

sociais de atribuição de sentido 

 

A nossa opção teórica e analítica, já referida, de não distinguir, de forma 

estanque, as dimensões objectiva e subjectiva de análise das identidades, não nos 

permite, todavia, ignorar a necessidade de analisar os processos de atribuição de 

sentido constitutivos da abordagem das formas e manifestações de identificação no 

espaço social do trabalho. Neste sentido, convocámos para a nossa reflexão alguns 

contributos desenvolvidos no domínio disciplinar da Psicologia, em particular da 

Psicologia Social e Cognitiva. Estamos a referir-nos à problematização dos conceitos 
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de “imagem de si” ou de “auto-conceito” e de “estima de si”. Paralelamente, 

abordaremos o conceito de “sentimento de identidade”, presente nas propostas de 

alguns autores que problematizam a temática da identidade. 

O conceito de “imagem de si” ou de “auto-conceito” tem sido desenvolvido em 

particular no âmbito da Psicologia29, destacando-se o contributo da Psicologia 

Cognitiva, ao perseguir o objectivo de analisar a dimensão de cariz afectivo das 

identidades e das competências profissionais. Esta vertente visa, igualmente, constituir 

um suporte concreto das políticas de gestão dos RH, isto é, de tornar o “auto-conceito” 

um factor de apoio ao incremento da motivação dos trabalhadores para a optimização 

do seu desempenho profissional. 

Levy-Leboyer, numa obra dedicada à gestão das competências (1996a), 

equaciona o conceito de imagem de si em articulação com um instrumento de gestão: 

o balanço de competências. O objectivo da autora é perceber de que forma os 

resultados avaliativos obtidos a partir da realização de um balanço de competências 

podem ser incorporados pelos indivíduos, reforçando a sua imagem de si. Esta 

assunção assenta na crença de que uma imagem de si positiva e consciente das 

competências interiorizadas, pode contribuir para uma melhoria do desempenho 

profissional.  

Para Levy-Leboyer (1996a), a imagem de si caracteriza-se por dotar cada 

indivíduo de uma identidade passível de ser aceite pelos outros, num processo social 

interactivo, o que pressupõe: que os indivíduos accionem estratégias de 

reconhecimento da sua imagem; que ao indivíduo seja conferido o sentido da sua 

continuidade, garantindo, assim, um determinado grau de coerência na sua acção; que 

a imagem de si assuma um carácter dinâmico e complexo30.  

A constituição da imagem de si detém uma importância particular nos domínios 

escolar e profissional. Fazendo referência, em particular, a este último domínio (pois é 

o que assume relevo para a nossa análise), é de frisar a sua centralidade em 

associação com o valor do trabalho nas sociedades ocidentais. A este propósito, a 

autora refere os estudos que têm sido realizados sobre os efeitos psicológicos do 

desemprego (Warr, 1987 In Ibidem), debruçando-se, nomeadamente, sobre a perda 

do “sentimento de competência” (Ibidem, p. 98). Refere ainda que, inversamente, os 

                                                             
29 Uma síntese das perspectivas sobre as temáticas do “auto-conceito” e da “auto-estima”, pode 
encontrar-se, designadamente, em Baumeister (1998, p. 687-700). 
30 A autora diferencia, neste ponto, as mudanças temporárias e as mudanças mais profundas, podendo 
estas últimas alterar a estrutura da imagem de si. Contudo, verifica-se uma tendência dos sujeitos para 
preservarem a sua identidade, para a protegerem, pois é ela que lhes confere o sentido de continuidade e 
coerência, fundamental à sua existência.  
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sucessos profissionais proporcionam uma redefinição da imagem de si. Chama 

também a atenção para o facto de a atribuição dos resultados (positivos ou negativos) 

a causas externas ou a nós próprios ter um impacto diferenciado na imagem de si.  

A imagem de si é particularmente clara em momentos decisivos das trajectórias 

profissionais, nomeadamente quando são tomadas decisões e efectuadas mudanças. 

Podem, ainda, constituir momentos fundamentais de (re)definição ou de transformação 

identitárias. 

A imagem de si depende igualmente do julgamento que os outros efectuam de 

nós, em particular dos nossos comportamentos, sendo o impacto tanto mais reforçado, 

quanto maior for a importância que conferimos às opiniões das pessoas que o emitem. 

Referimo-nos às dinâmicas de atribuição de sentido, que dependem também da 

comparação que efectuamos com os outros.  

A reflexão de Le Boterf (1994) acerca desta temática enquadra-se no domínio da 

gestão dos RH, salientando, em particular, os balanços de competências, como 

instrumentos que podem proporcionar ao sujeito uma reapropriação dos resultados 

avaliativos. O autor considera que a mobilização das competências encerra em si uma 

dimensão afectiva, pelo que não é suficiente os sujeitos mobilizarem os seus saberes 

de ordem cognitiva. É fundamental a existência de motivação e de auto-confiança na 

mobilização dos saberes, factores que funcionam como importantes incentivos para a 

concretização de projectos profissionais, nomeadamente ao nível da progressão no 

interior da empresa. A imagem de si constitui, deste modo, um impulsionador da 

acção, sendo “mais da ordem do conativo31 do que do cognitivo” (Ibidem, p. 72). A 

noção de imagem de si associa-se igualmente ao que Bruner designa “saber-fazer 

afectivo” (1993, Le Boterf, 1994, p. 72), relativo à confiança que o sujeito tem de ter 

em si próprio na realização do seu trabalho, inclusive para fazer face às situações de 

insucesso.  

Na perspectiva de Le Boterf, a imagem de si “não intervém na mobilização de 

todos os conhecimentos ou capacidades” (Ibidem, p. 73). Está presente, em particular, 

quando o sujeito se depara com situações novas e nas actividades de resolução de 

problemas. Consideramos que esta abordagem é limitativa do carácter heurístico do 

conceito, pois a imagem de si poderá ser analisada mesmo em situações de rotina 

quotidiana. Importa ter presente, por um lado, que os contextos de trabalho são 

                                                             
31 Jakobson, a partir do modelo de linguagem proposto por Bühler (1933 In Jakobson, 1963, p. 216), 
explicita a função conativa como uma das funções da linguagem. Esta constitui a orientação da linguagem 
para o destinatário, assumindo uma vocação imperativa ou declarativa. Neste sentido, entendemos a 
imagem de si como um elemento mobilizador da acção dos indivíduos, que se concretiza no 
accionamento de mecanismos de atribuição de sentido à prática. 
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espaços de aprendizagem permanente e, por outro lado, que é necessário reflectir 

sobre as situações que foram, até muito recentemente, consideradas e classificadas 

como situações novas ou que implicam a resolução de problemas. Actualmente, por 

força do carácter crescentemente integrado das situações de trabalho e das 

exigências que são feitas aos trabalhadores em termos do seu domínio, torna-se difícil 

determinar e distinguir quando estamos perante uma actividade rotineira ou uma 

actividade de resolução de problemas32. 

 

O conceito de estima de si ou de auto-estima pressupõe uma óptica de 

avaliação acrescida. Levy-Leboyer considera que a estima de si varia em termos de 

grau. Em termos polares, temos, num extremo, uma elevada estima de si, que conduz 

a um sentimento de competência e funciona como elemento motivador, e, no outro, 

uma situação desmotivante e de falta de autoconfiança (Levy-Leboyer, 1996a, p. 93). 

A estima de si é relativa, não só à avaliação que o sujeito faz de si próprio, mas 

também à interiorização que efectua dos julgamentos dos outros e dos 

comportamentos dos outros face a si próprio. Este processo não é, portanto, 

independente das situações de interacção e de atribuição sociais. Outro elemento 

importante referido pela autora é o facto de ter constatado, nas suas pesquisas, que o 

conteúdo do trabalho, associado à variedade do trabalho, é mais proporcionador de 

uma elevada estima de si do que o contexto de trabalho, o que poderá estar associado 

ao acréscimo do nível das competências exigidas, do grau de autonomia e da 

participação nos processos de tomada de decisão, bem como a práticas de 

aprendizagem permanente. 

Parece-nos, no entanto, existirem algumas dificuldades de análise da estima de 

si. Em primeiro lugar, porque se revela redundante, pois confunde-se, claramente, com 

o de imagem de si. Em segundo lugar, porque está muito associado a uma valoração 

positiva, a qual constitui, apenas, um dos eixos da sua análise. Finalmente, porque 

consideramos que talvez este conceito tenha uma aplicação clara em análises 

individualizadas, que conferem à acção do sujeito um protagonismo destacado, 

independentemente dos constrangimentos a que se encontra exposto, 

designadamente ao nível estrutural e do seu percurso. Parece-nos, visivelmente, um 

conceito que adquire a sua pertinência, designadamente, no domínio da Psicologia 

Clínica, que não é, de todo, a área de investigação que prende aqui o nosso interesse. 

Optámos, deste modo, por não incorporar este conceito no nosso quadro teórico. 

                                                             
32 V., em particular, os capítulos 5 e 7, em que desenvolvemos e analisamos esta problemática.   
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No âmbito da mesma esfera de análise, ainda que procurando dar conta de uma 

dimensão constitutiva, exclusivamente, das identidades, vários autores problematizam 

o conceito de sentimento de identidade.  

Tap (1986a, p. 194) considera que, em sentido restrito, a identidade constitui o 

sentimento de identidade, isto é, a forma como o indivíduo se percepciona a si próprio 

no tempo. Em sentido lato, a identidade diz respeito ao ”sistema de sentimentos e de 

representações pelo qual o eu se especifica e se singulariza” (Gil; Tap; Sindzingre In 

Encyclopaedia Universalis, 1994, p. 898) o que lhe permite manter-se idêntico a si 

próprio no tempo. Associa-se, por isso, à procura e manutenção de uma unidade e 

coerência, não sendo, todavia, sinónimo de homogeneidade. Como sugere Rodriguez-

Tome (1986), o sentimento de identidade assenta na estabilidade das situações da 

vida quotidiana e das respectivas relações sociais, porque viabiliza o reconhecimento 

e a legitimação da identidade. 

Codol (1986), por seu turno, considera que o sentimento de identidade pode ser 

equacionado sob dois pontos de vista: um diacrónico, relativo ao desenvolvimento da 

consciência de si ao longo do processo de socialização; um sincrónico, que se refere à 

localização do sentimento de identidade no quadro dos mecanismos e estruturas de 

cognição. Trata-se de duas perspectivas que, segundo o autor, estão associadas entre 

si, pois o sentimento de identidade pressupõe equacionar, simultaneamente, o 

processo de socialização e a actividade de cognição. Esta engloba, por sua vez, as 

actividades de organização das informações num saber. Ora, o saber acerca de si 

próprio constitui a base do sentimento de identidade, o que resulta de uma actividade 

cognitiva, tal como a relativa à apreensão dos objectos.  

Consideramos que o conceito de sentimento de identidade apresenta duas 

limitações. Em primeiro lugar, a sua problematização denota alguma sobreposição 

com o conceito de identidade, na medida em que permite analisar as mesmas 

dimensões da realidade social. Em segundo lugar, encerra uma abordagem meta-

identitária que pressupõe uma potencial reflexão do sujeito acerca da percepção que 

tem de si próprio. Temos fortes dúvidas quanto à hipótese de os indivíduos 

accionarem este tipo de mecanismos cognitivos, bem como de estes desembocarem 

em representações manifestáveis e analisáveis. Neste sentido, optámos por não 

incorporar o conceito de sentimento de identidade no nosso corpo teórico, pois, para 

além de este não ter qualquer contributo heurístico relevante para a problemática, 

acaba por se revelar pleonástico face ao conceito de identidade. 
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Deste modo, retemos o conceito de imagem de si, operacionalizando-o na 

análise dos processos de atribuição de sentido dos sujeitos na esfera do trabalho e da 

profissão. Parece-nos um conceito mais abrangente do que os outros dois referidos, 

na medida em que nos permite analisar as práticas de reflexão e os mecanismos de 

atribuição de sentido em termos latos. Trata-se de perceber o que os sujeitos 

percepcionam e manifestam como sendo constitutivo da sua individualidade, quer no 

domínio cognitivo, quer afectivo.  

Para além deste objectivo global, consideramos este conceito na concretização 

de cinco objectivos específicos da análise. 

O primeiro é relativo à análise do grau de elaboração dos projectos profissionais. 

Procuraremos perceber, por um lado, se estes são realizáveis e, por outro, se as 

manifestações verbais dos indivíduos espelham perspectivas de concretização, ou 

não.  

O segundo diz respeito ao grau de interiorização, por parte dos sujeitos, das 

estratégias empresariais ao nível, designadamente, das práticas de gestão dos RH e 

da forma como desenvolvem (considerando aqui, exclusivamente, as situações 

polares) mecanismos de adesão ou de resistência.  

O terceiro reside no facto de nem todos os sujeitos terem uma imagem de si 

clara e devidamente estruturada e, mesmo os que a têm, nem sempre a conseguirem 

verbalizar, o que constitui um dado empírico importante em termos da distinção entre a 

consciência prática e discursiva (Giddens, 1989, p. 33-41) dos sujeitos face ao seu 

trabalho, mas pode revelar-se um obstáculo metodológico inultrapassável. O conceito 

de imagem de si é, precisamente, utilizado, também, para apreender a representação 

consciente e verbalizada da estrutura da identidade (Malewska-Peyre, 1990, p. 112). 

Neste sentido, revela-se um conceito fundamental, na medida em que associa 

directamente a imagem que o sujeito tem de si com as suas acções, ou seja, com a 

prática. A imagem que o sujeito tem de si reflecte a imagem que tem de si próprio 

enquanto sujeito em acção. As dimensões simbólica e prática da acção são, assim, 

indissociáveis. 

É, em quarto lugar, um conceito importante na análise do julgamento externo 

que é efectuado acerca das capacidades e saberes dos indivíduos e o impacto que 

essa avaliação tem no seu desempenho profissional e na interacção com os outros, 

em particular com colegas de trabalho, chefias directas e dirigentes da empresa. 
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Em quinto e último lugar, e recusando uma perspectiva normativa da 

investigação, consideramos importante reter o facto de se tratar de um conceito que 

também se concretiza, ao nível operacional, em instrumentos estratégicos de gestão 

dos RH, no sentido de captar e motivar os indivíduos para a prossecução de objectivos 

macro-empresariais, os quais não são, necessariamente, coincidentes com os 

objectivos, práticas e discursos individuais ou mesmo dos grupos profissionais com os 

quais os sujeitos se identificam e nos quais se enquadram. 

 

5. O conceito de estratégia identitária 

 

O conceito de estratégia identitária procura problematizar o conjunto das acções 

empreendidas pelos sujeitos no sentido de reduzir ou eliminar o fosso existente entre, 

por um lado, as expectativas, representações e valores do sujeito e, por outro, a 

possibilidade da sua manifestação e concretização na realidade social. Parte, deste 

modo, duma perspectiva de um sujeito detentor de uma margem de manobra e 

autonomia, ainda que limitada por constrangimentos vários à sua acção. A “estratégia 

identitária designa os procedimentos que, tanto podendo ser accionados de forma 

consciente como inconsciente por um actor individual ou colectivo, visam atingir uma 

ou várias finalidades cuja definição pode remeter para decisões explícitas e 

deliberadas ou, ao contrário, para processos defensivos inconscientes” (Gros, 1998, p. 

282). A partir deste conceito, a identidade é perspectivada como um processo 

inacabado, dinâmico e construído em permanente interacção com o exterior. É 

conferido um papel activo ao sujeito, ainda que atendendo aos constrangimentos com 

os quais este se depara e à multiplicidade dos contextos, relações e papéis sociais 

constitutivos da sua trajectória de vida. Tem ainda uma virtude heurística, devidamente 

referenciada por Gros (1998, p. 281), ao afirmar que “promove uma ruptura com as 

concepções essencialistas e fixistas da identidade que a apreendem como um 

processo que atinge o seu ponto de fixação nos primeiros anos de vida, sendo que 

toda a variação posterior é considerada patológica”33. 

O conceito de estratégia identitária é detentor de propriedades heurísticas, 

principalmente na análise de trajectos de sujeitos que vivem processos de passagem 

para meios culturais diferentes do de origem, como é o caso de pessoas emigradas. 

                                                             
33 Gros (1998) propõe dois grandes tipos de estratégias identitárias, os quais, por seu turno, se 
subdividem em subtipos: estratégias identitárias de revalorização individual – estratégias de evitamento, 
de denegação e fuga da realidade, de reconstituição das diferenças, de desvio do estigma ou descrédito; 
estratégias identitárias de revalorização colectiva – estratégias de inversão colectiva do estigma, de 
recomposição identitária ou de acção colectiva. 
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Nestes contextos, os indivíduos têm necessidade de delinearem e accionarem, de 

forma consciente, estratégias de integração social, mantendo as suas raízes culturais 

no âmbito de relações de sociabilidade restritas e adoptando a nova cultura como sua 

ou, então, fundindo ambas.  

Camilleri, et al. (1990, p. 214) consideram que a identidade desempenha duas 

funções essenciais: manter-se como uma unidade integrada, o que implica accionar 

estratégias que vão no sentido de garantir uma “identidade sintética”; garantir a 

adaptação e plasticidade do sujeito às situações de interacção, o que pressupõe 

recorrer a estratégias que visam uma “identidade sincrética”34.  

Gros (1998) refere, criticamente, que Camilleri, et al. (1990) não tomam em linha 

de conta o facto de, nas trocas entre os actores sociais, os recursos mobilizados não 

serem equivalentes, bem como de não considerarem que a existência de diferentes 

estratégias identitárias se deve à ocupação de posições desiguais na estrutura social.  

Lipiansky, Taboada-Leonetti e Vasquez (1990), por contraposição, consideram 

que o facto de a Sociologia desenvolver uma abordagem centrada em grupos sociais e 

na análise dos determinismos sociais como limitadores da acção individual e colectiva, 

secundariza a capacidade de os actores fazerem face aos constrangimentos de forma 

activa, em vez de os aceitarem passivamente, como um elemento incontornável. 

Taboada-Leonetti (1990, p. 43), por seu turno, ainda que enfatize o nível 

individual de análise, procura conjugar a perspectiva da Psicologia com a da 

Sociologia. Postula que a construção identitária deve ser analisada em situações de 

interacção social e considera que a identidade é “um conjunto estruturado de 

elementos identitários que permitem ao indivíduo definir-se numa situação de 

interacção e de agir enquanto actor social” (Ibidem), contemplando atributos que são 

próprios e exclusivos do indivíduo e atributos partilhados com outros membros de um 

mesmo grupo social, como é o caso da profissão. Neste sentido, não estamos perante 

uma fronteira nítida e estanque entre a identidade social e a identidade pessoal. 

Quando um sujeito social procura encetar um processo de mudança da sua 

identidade, altera, necessariamente, as relações que estabelece com os outros 

indivíduos, o que implica abordar as situações de interacção. Lipiansky afirma mesmo 

que “a identidade pessoal constitui a apropriação subjectiva da identidade social” 

(1990, p. 174), pois a consciência que um sujeito tem de si próprio é marcada pelas 

suas categorias de pertença (tais como o estatuto ou os papéis sociais) e pela 

                                                             
34 As perspectivas expostas na obra colectiva de referência privilegiam uma ou outra destas duas 
funções. 
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situação de interacção. Retroactivamente, é também a identidade pessoal que confere 

sentido à identidade social. 

É também a afirmação da abordagem das identidades numa perspectiva 

relacional e dinâmica que abre perspectivas para a análise das margens de 

autonomia, liberdade e decisão de que o sujeito dispõe, apontando para o estudo das 

estratégias identitárias aos níveis individual e grupal. É esta a perspectiva dos autores 

que propõem uma definição de estratégias identitárias como “procedimentos 

accionados (de forma consciente ou inconsciente) por um actor (individual ou 

colectivo) para atingir uma ou várias finalidades (definidas explicitamente ou situando-

se ao nível inconsciente), procedimentos elaborados em função da situação de 

interacção, isto é, em função das diferentes determinações (sócio-históricas, culturais, 

psicológicas) dessa situação” (Lipiansky; Taboada-Leonetti; Vasquez, 1990, p. 24). 

Estas perspectivas não têm como ponto de partida uma concepção de identidade 

totalmente maleável e mutável. Esta caracteriza-se por uma determinada estrutura, a 

qual é, muitas vezes, difícil de mudar, por se encontrar cristalizada. São os próprios 

sujeitos que necessitam de deter uma determinada estrutura sedimentada de suporte 

que os dote de pontos de referência. 

Por outro lado, este conceito tem subjacente a análise da prossecução de 

determinadas finalidades, remetendo, na perspectiva de Kastersztein, para as “vitórias 

identitárias” (1990, p. 31), ou seja, as finalidades que os actores perseguem no sentido 

do reconhecimento identitário. Neste sentido, diferencia as finalidades identitárias35, ou 

seja, o que os sujeitos pretendem atingir, as suas “vitórias” (sendo a mais importante o 

reconhecimento social), das estratégias identitárias36, accionadas para concretizar as 

primeiras.  

O conceito de estratégia identitária é orientado por uma perspectiva dinâmica e 

relacional das identidades, sendo a sua aplicação particularmente fecunda na análise 

dos processos de inserção dos sujeitos em meios societais diferentes dos de origem. 

É portador, igualmente, da propriedade heurística de recusar uma perspectiva 

essencialista e fixista da identidade, como algo estável e sedimentado. Inversamente, 

parte do pressuposto de que a identidade não é um dado assumido e de que, para ser 

conquistada e/ou mantida, implica uma acção por parte dos sujeitos.  

                                                             
35 O autor propõe três tipos de finalidades: a conformação, o anonimato e a assimilação (Kastersztein, 
1990).  
36 Os tipos de estratégias identitárias são: a diferenciação, a visibilidade social e a singularização/ 
individualização (Kastersztein, 1990).  
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Todavia, parece-nos um conceito marcado por algumas incongruências e 

limitações, que passamos a explicitar.  

Em primeiro lugar, consideramos que, embora seja um conceito que chama a 

atenção para a necessidade de a análise da identidade contemplar as categorias 

sociais de pertença do sujeito como explicativas da sua acção, mantém a premissa de 

um actor com capacidade para delinear, de forma consciente e racional, as suas 

acções no sentido da prossecução de determinados objectivos, posição já por nós 

contestada. Não deixamos, contudo, de considerar que os sujeitos têm projectos 

profissionais e objectivos a atingir no âmbito das suas trajectórias. Neste sentido, será 

de ter em conta a importância e o papel ocupado pelas práticas e discursos dos 

sujeitos no que se refere, designadamente, às suas perspectivas de progressão no 

interior da empresa e da profissão, à sua aprendizagem e ao grau de concretização 

dos projectos profissionais que verbalizam, bem como dos projectos que têm uma 

manifestação visível nas suas trajectórias profissionais. 

Em segundo lugar, os autores que equacionam o conceito de estratégia 

identitária não o problematizam de forma explícita no quadro do processo de 

socialização, central, quanto a nós, na constituição e dinâmica identitárias.  

Neste sentido, consideramos que estamos perante um conceito com virtudes e 

potencialidades face aos objectos de estudo em que tem sido, privilegiadamente, 

problematizado. Contudo, temos algumas dúvidas relativamente à sua pertinência no 

âmbito de estudos centrados na indústria e direccionados para os trabalhadores 

operacionais, como é o caso da nossa investigação.  

Consideramos que não estamos, propriamente, em presença de um 

accionamento racional, calculado e consciente de estratégias identitárias, mas, antes, 

de práticas materiais e simbólicas que permitem aos sujeitos garantir a sua posição e 

progressão na empresa e no mercado de trabalho, com todos os constrangimentos 

impostos ao nível, em particular, das políticas de gestão da empresa, da organização 

do trabalho, dos imperativos da produção, dos constrangimentos do sistema técnico, 

entre um vasto conjunto de factores. Partilhamos da reflexão de Pinto quando afirma 

que “nenhuma garantia existe de que as «estratégias» identitárias dos actores 

permitam obter mais do que um conjunto de ajustamentos individuais («tácticos»?) aos 

constrangimentos das situações que vivem, através, essencialmente, de uma 

readequação dos sistemas de categorização social accionados” (1999, p. 34)37.  

                                                             
37 Não deixaria, eventualmente, de constituir um conceito importante, se a nossa análise incidisse em 
quadros superiores. 
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Não constitui, deste modo, um conceito que comporte virtualidades teóricas que 

outros, como os de prática, de projecto ou de aspirações não as contemplem, 

atendendo aos objectivos deste trabalho. 

 

6. Das identidades profissionais aos processos de identificação: ensaio de 

delimitação conceptual 

 

Atendendo às reflexões explicitadas ao longo do texto, procuraremos, neste 

último ponto do presente capítulo, sistematizar os elementos que consideramos serem 

fundamentais para a análise dos processos de identificação no espaço social do 

trabalho. 

 

6.1. Do conceito de identidade ao de processos de identificação  

 

Importa, desde já, frisar, sinteticamente, que optámos pelo conceito de 

processos de identificação, em alternativa ao de identidade, pelo facto de este último 

implicar, do nosso ponto de vista, a concretização teórico-empírica de três objectivos 

que não se enquadram nesta pesquisa.  

O primeiro objectivo radica na caracterização dos factores identitários que 

conferem unidade aos sujeitos. Ora, inversamente, propomo-nos analisar os 

processos de identificação como uma realidade multifacetada e multidimensional, 

dificilmente delimitável a um todo uno e coerente. É também neste sentido que não 

pretendemos chegar a uma tipificação final de identidades: estamos convictos de que 

incorreríamos numa perda substancial da informação empírica. Cada uma das 

dimensões de análise é, de per si, multifacetada e os discursos dos sujeitos 

enquadram-se em domínios que não são, de todo, unívocos. Assumimos uma 

abordagem multidimensional, que procura problematizar a complexidade da realidade 

social, pois os sujeitos são caracterizados por vivências e pertenças diversificadas. O 

objectivo não é categorizar os sujeitos em agrupamentos finais em função de um 

conjunto de dimensões e indicadores, mas analisar, em cada um dos domínios 

considerados, as formas através das quais se manifestam os processos de 

identificação, no âmbito das dinâmicas de aprendizagem e de socialização. O facto de 

nos limitarmos à análise dos processos de identificação que têm lugar no espaço 

social do trabalho é, já, uma delimitação teórico-conceptual e analítica assinalável.  
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O segundo objectivo, frequentemente presente nos estudos que se debruçam 

sobre a problemática das identidades, concretiza-se em chegar ao que o sujeito é, ou 

afirma ser, o que se integra numa óptica essencialista. Ora, parece-nos que a análise 

do que um indivíduo é, ou afirma ser – a sua identidade – implica perceber e estudar 

os mecanismos cognitivos e afectivos subjacentes à constituição do Eu, os quais 

ultrapassam, largamente, a extensão do conhecimento científico neste domínio. 

Parecem-nos extremamente importantes as várias problematizações teóricas e os 

resultados empíricos que foram formando o corpo constitutivo desta problemática, 

pluriparadigmática e interdisciplinar. A nossa opção é, no entanto, a de equacionar a 

problemática noutros moldes, com contornos mais modestos e delimitados. Trata-se 

igualmente de não utilizar o termo identidade de forma abusiva e indiscriminada, e 

recusar a sua perspectiva ideológica, partilhando das perspectivas críticas de, 

designadamente, Pinto (1991, p. 217-218), Costa (1999, p. 495) e Silva (1999, p. 118). 

Estamos perante realidades construídas duplamente pelos sujeitos e pelas instituições 

sociais. O que está aqui em causa é a problematização dos processos de 

identificação, analisados com base num corpo de conceitos substantivos e 

processuais. 

O terceiro e último objectivo diz respeito ao conhecimento integral das 

identidades que caracterizam os sujeitos, pois estas constituem-se ao longo de toda a 

sua vida. Não é esta a nossa perspectiva. Circunscrevemos a análise no tempo, a qual 

é, claramente, influenciada por circunstâncias diversas, que se inscrevem na lógica do 

campo e que influencia, amplamente, o que os sujeitos manifestam verbalmente, num 

determinado momento, a uma determinada hora, num determinado local. Apesar de 

considerarmos todo um conjunto de outras variáveis de natureza mais estrutural, o 

estudo recai, aqui, nos discursos dos sujeitos. Chegámos, deste modo, a formas de 

identificação que resultam dos processos diacrónicos e sincrónicos vividos e 

manifestados pelos sujeitos. 

Não perspectivamos, deste modo, concretizar estes três objectivos, pelo que não 

se trata de analisar identidades profissionais, mas sim processos de identificação tal 

como se configuram no espaço social do trabalho. 
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6.2. Os processos de identificação no espaço social do trabalho: acepções de partida 

 

Consideramos que a análise das formas e manifestações de identificação no 

espaço social do trabalho é orientada por quatro acepções de base. 

A primeira acepção radica na prioridade que conferimos ao enquadramento da 

dinâmica dos processos de identificação nos processos de socialização, debruçando-

nos, em particular, sobre “os efeitos socializadores específicos da situações de 

trabalho” (Pinto, 1991, p. 221). Tal opção pressupõe atender às dimensões diacrónica 

e sincrónica das trajectórias dos indivíduos38. Estas incluem, igualmente, os trajectos 

virtuais, por intermédio da análise dos projectos profissionais dos sujeitos e das 

condições objectivas e subjectivas da sua concretização. Neste sentido, 

equacionamos os projectos como uma das manifestações de identificação39.  

Em segundo lugar, partimos de uma acepção, segundo a qual os processos de 

identificação devem ser entendidos em articulação com as trajectórias profissionais e 

de aprendizagem, bem como com a prática quotidiana do exercício profissional, 

temáticas já abordadas no nosso trabalho40 e constitutivas das hipóteses que o 

orientam41. Deste modo, optámos por uma abordagem centrada na esfera de vida do 

trabalho dos sujeitos. Todavia, não podemos perder de vista o seu enquadramento no 

âmbito das trajectórias sociais. Esta ressalva prende-se com o facto de considerarmos 

que não é possível delimitar fronteiras rígidas e, logo, ignorar outras dimensões 

constitutivas dos trajectos sociais dos sujeitos, pois corremos o risco de não encontrar 

muitas das explicações que procuramos para compreender a configuração que 

assumem os referenciais identitários no espaço social do trabalho. Neste sentido, por 

uma questão de coerência e delimitação analíticas, optámos por centrar o nosso 

estudo na análise das formas e manifestações de identificação, tal como se definem e 

delimitam relativamente ao espaço de trabalho. Paralelamente, conferimos primazia 

analítica aos discursos dos sujeitos, de modo a serem, eles próprios, a destacarem os 

espaços centrais e periféricos de identificação. Procuramos salientar os processos 

sociais de atribuição de sentido. Só assim nos parece possível ultrapassar um duplo 

enviesamento analítico que é, simultaneamente, um dilema da pesquisa. Por um lado, 

é fundamental efectuar uma delimitação teórica, pois, de outro modo, corremos o risco 

de não conseguir, por força da complexidade da realidade social empírica em causa, 

                                                             
38 V. a respectiva análise no capítulo 6. 
39 V. a problematização dos conceitos de trajectória, socialização e de projecto no capítulo 6. 
40 V., respectivamente, os capítulos 6 e 7. 
41 V. capítulo 1. 
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desenvolver uma análise coerente com os objectivos da pesquisa. Por outro, importa 

não ignorar as outras esferas da vida, na medida em que tal opção conduziria a 

impormos uma racionalidade apriorística aos sujeitos, impedindo-nos de captar quais 

são os seus elementos centrais de identificação. Deste modo, sem pretender cair em 

delimitações analíticas excessivamente rígidas, nem em indefinições teóricas, 

assumimos como ponto de partida o facto de os trajectos sociais se constituírem e 

dinamizarem em domínios que extravasam o do trabalho. No entanto, este último não 

deixa de ser, como instância de socialização, um campo fundamental de formação, de 

expressão e de transformação dos processos de identificação.    

Uma terceira acepção diz respeito ao facto de considerarmos que a problemática 

das identidades profissionais se afasta, cada vez mais, de um prisma analítico que as 

equaciona como algo sedimentado. Retemos aqui a necessidade incontornável de 

considerar os processos de identificação como estando inscritos em dinâmicas de 

transformação social. Consideramos, assim, um vasto campo de possibilidades em 

termos de fluidez, crise, ruptura, renovação, mutação identitárias e não, 

exclusivamente, de constituição e sedimentação, em associação com os efeitos que 

resultam da transformação das trajectória, conferindo continuidade ou, inversamente, 

descontinuidade (em termos polares). Assiste-se, actualmente, a processos de 

mudança acelerada dos referenciais identitários, designadamente, com o decréscimo, 

cada vez mais acentuado, do referencial profissão em prol dos associados ao 

desempenho do trabalho, ao domínio do fluxo produtivo e à detenção das capacidades 

e dos saberes necessários.  

O que acabámos de afirmar relaciona-se, de igual modo, com a nossa quarta e 

última acepção de base, assente na primazia analítica conferida aos processos de 

aprendizagem, incorporando estes a aprendizagem dos saberes e das formas de 

identificação, enquadrada nas trajectórias profissionais e de aprendizagem.  

Tomando estes pressupostos como suporte de base, deter-nos-emos, 

seguidamente, na explicitação dos quatro domínios constitutivos do estudo dos 

processos de identificação, que se concretizam na análise das respectivas formas e 

manifestações. 

 

6.3. A importância das dinâmicas de interacção 

 

Postulamos uma abordagem relacional de análise dos processos de 

identificação, concretizada no estudo das respectivas formas e manifestações do 
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ponto de vista da interacção social. Os indivíduos encontram-se integrados em 

dinâmicas sociais de interacção com outros sujeitos e entidades aos quais se referem 

(como é o caso dos colegas de trabalho e das empresas, respectivamente).  

Pugnar por uma abordagem relacional permite-nos salientar que estamos 

perante fenómenos constitutivos e manifestados nas relações com os outros. 

Sainsaulieu é um dos autores mais emblemáticos na abordagem das identidades 

profissionais sob um prisma relacional. Considera que, atendendo à “forma como os 

diferentes grupos no trabalho se identificam com os pares, com os chefes, com outros 

grupos, a identidade no trabalho assenta em representações colectivas distintas, 

construindo actores do sistema social de empresa” (1985, p. IX In Dubar, 1991, p. 

124). Salienta, igualmente, que “o conceito de identidade, relativamente estranho ao 

vocabulário dos sociólogos, entra brutalmente no debate teórico como se a análise das 

práticas, dos sistemas, das estruturas, das ideologias e dos conflitos já não fosse 

suficiente para desenhar, numa realidade sociopolítica em movimento, a cartografia 

dos grupos e modos de vida em sociedade” (Sainsaulieu, 1986, p. 275). Defende que 

os modelos culturais ou as identidades resultam, também, dos constrangimentos 

sociais com os quais os sujeitos têm de lidar. Os sistemas sociais desempenham um 

papel importante na aprendizagem e na evolução das referências culturais de suporte 

à construção das identidades. 

Acentuando a importância da interacção social, o que o autor se propõe analisar 

são modelos culturais de relações de trabalho, pois constata a existência de uma forte 

relação entre as lógicas dos actores no trabalho e as normas relacionais prevalecentes 

na empresa. A existência destes modelos deve-se a um efeito de aprendizagem 

cultural que tem lugar no decorrer do desempenho profissional e das respectivas 

relações de trabalho, o qual depende dos sistemas de relações de poder construídos 

pelos indivíduos (Sainsaulieu, 1986). A identidade pressupõe assim “uma articulação 

teórica entre o conteúdo das relações duráveis de trabalho e a constituição de uma 

identidade socialmente reconhecida pela mediação de uma aprendizagem cultural ao 

longo das relações de poder na organização” (Ibidem, p. 283)42.  

 Desenvolveremos, deste modo, uma análise das formas e manifestações de 

identificação no âmbito das dinâmicas de interacção. 

 

                                                             
42 Numa postura crítica da perspectiva de Sainsaulieu, Dubar (1991) refere que o autor salienta, apenas, o 
carácter relacional das identidades, secundarizando ou mesmo ignorando a sua vertente biográfica. 
Torna-se fundamental, como já referimos, cruzar os eixos das sincronias e das diacronias. 
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6.4. O relevo conferido às práticas 

 

As práticas constituem uma vertente fundamental na relação entre a 

configuração dos processos de identificação e o desempenho profissional. Neste 

sentido, estabelecemos uma conexão analítica entre formas e manifestações de 

identificação e práticas profissionais, o que pressupõe o estabelecimento de uma 

relação directa com a actividade de trabalho desempenhada, remetendo para a 

abordagem da acção humana, encarada de um prisma identitário. Trata-se de 

perceber o sentido vivido da acção. 

Um dos nossos pontos conceptuais de base é a proposta de Giddens (1989) de 

divisão da estrutura psíquica do indivíduo em sistema de segurança básica, 

consciência prática e consciência discursiva.  

Pondo de lado o primeiro nível (pois não assume relevância para o nosso 

estudo), consideremos os dois restantes. Giddens afirma que a constituição do Eu 

ocorre, apenas, face ao discurso do Outro numa situação concreta, ou seja, na 

actividade humana. Neste sentido, qualquer sujeito necessita de ter um conhecimento, 

uma reflexividade, uma consciência acerca de como actuar face a qualquer situação, o 

que implica, deste modo, a “monitoração reflexiva da conduta” (Ibidem, p. 39). Esta 

consciência pode assumir dois níveis: o da consciência prática, a qual “envolve a 

recordação a que o agente tem acesso na durée da acção, sem ser capaz de 

expressar o que assim «sabe»” (Ibidem); o da consciência discursiva, que é relativa a 

“formas de recordação que o actor é capaz de expressar verbalmente” (Ibidem). 

Subjacente a estas formas de consciência, encontram-se dois factores fundamentais: 

a memória que o sujeito tem das situações passadas para orientar a sua acção e a 

acção em si, relativa ao presente43.  

A constituição de um Eu socializado, pressupõe um processo de 

consciencialização, pelo menos ao nível da consciência prática, ou seja, concretiza-se 

na reflexão que o sujeito efectua sobre a acção, tendo as memórias como pontos de 

referência e de reconstituição da continuidade. “A cognoscitividade incorporada nas 

actividades práticas que constituem a maior parte da vida quotidiana é uma 

característica constitutiva (juntamente com o poder) do mundo social. O que é 

conhecido do mundo pelos seus actores não está separado do mundo deles (...). Não 

                                                             
43 Consideramos que a questão da memória é extremamente importante, pois constitui uma dimensão 
fundamental na reconstituição da diacronia, ou seja, da história de cada sujeito. Devemos tomar em linha 
de conta o que cada um retém por ser particularmente portador de sentido para si, designadamente em 
termos da história do grupo que define e com o qual se identifica, bem como dos momentos que aponta 
como mais significativos em termos de mudanças, de estabilizações e de (re)definições do seu trajecto.  
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é apenas no conhecimento (...) que conseguem formular discursivamente que os 

agentes mostram possuir uma consciência de condições mais amplas da vida social 

do que aquelas em que as suas próprias actividades ocorrem. Frequentemente, é na 

maneira como as actividades de rotina são executadas, por exemplo, que actores em 

circunstâncias de acentuada inferioridade social tornam manifesto o seu conhecimento 

consciente da sua opressão” (Giddens, 1989, p. 72-73). A possibilidade de exprimir 

verbalmente o que se sabe, varia de sujeito para sujeito, inclusive porque a linguagem 

pode não constituir a modalidade de expressão privilegiada, assentando antes, 

nomeadamente, e de forma quase exclusiva, na própria acção, o que não é sinónimo 

de ausência de capacidade reflexiva do agente face à prática social. Pode, deste 

modo, prevalecer a modalidade de expressão operativa, em que os saberes são 

transmitidos pela acção de forma menos estruturada (Malglaive, 1990, p. 94). 

Esta linha de conceptualização não ignora a existência de processos 

inconscientes. Na realidade, a nossa interpelação dos sujeitos, quer por via da 

observação das actividades de trabalho, quer na realização das entrevistas, permite-

nos aceder à reflexão que eles efectuam acerca da sua acção, como a via necessária 

para agir. No entanto, a análise do investigador é sempre limitada, face a todo o 

processo cognitivo (consciente e inconsciente) dos indivíduos que orienta a acção. Por 

intermédio da observação das actividades de trabalho, podemos deduzir alguns dos 

mecanismos reflexivos desencadeados pelos sujeitos sobre a sua prática. Com as 

entrevistas, chegamos às representações verbalizadas acerca da acção e das 

reflexões que os trabalhadores efectuam sobre a sua vivência. Não nos propomos 

analisar os mecanismos mentais accionados, mas sim o que é perceptível e dedutível 

pela observação da prática e pela análise dos discursos. As formas de identificação 

que explicitamos reflectem, assim, também, “lógicas sociais evidenciadas pelos 

investigadores” (Dubar, 1998, p. 138) a partir das verbalizações dos sujeitos. 

Giddens inspira-se nos trabalhos de Goffman para perspectivar a importância da 

reflexividade dos sujeitos na interacção quotidiana. Considera, deste modo, que os 

contributos do referido autor, neste domínio, são fundamentais para a compreensão da 

“automonitoração reflexiva dos gestos e movimentos corporais” (Giddens, 1989, p. 63), 

o que implica analisar os mecanismos accionados pelo sujeito no controlo dos 

elementos físicos, verbais e normativos presentes nas dinâmicas de interacção. 

Giddens considera que o elemento de base de análise radica nas práticas sociais, ou 

seja, é por intermédio das práticas (regularizadas) que se constituem os sistemas 

sociais em que se posicionam os indivíduos. Tal como o autor afirma, “as posições 
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sociais são constituídas estruturalmente como intercepções específicas de 

significação, dominação e legitimação que se relacionam com a tipificação dos 

agentes” (Ibidem, p. 67). Neste quadro conceptual, considera que a identidade é 

relativa a uma posição social, na medida em que se define no âmbito de uma rede de 

relações sociais. Cada sujeito ocupa, deste modo, uma posição na estrutura social, na 

medida em que existe uma ordem e uma estruturação que presidem às interacções 

quotidianas e, consequentemente, à prática social. A rotina e a reprodução de 

padrões, de normas e de comportamentos permitem aos sujeitos posicionarem-se na 

acção. 

Por seu turno, também Bourdieu, no âmbito da sua teoria da prática, confere 

primazia à análise das práticas sociais. Considera que o habitus é adquirido por via da 

prática e orientado no sentido da mesma (Ibidem, p. 97). O habitus é uma 

“subjectividade socializada” (Ibidem). Propõe, assim, o conceito de “maitrise pratique”, 

ou seja, o domínio da prática, traduzido em formas de competência “que excluem 

virtualmente o recurso à reflexão e explicitação dos princípios que estão na sua origem 

e as estruturam” (Pinto, 1985, p. 150). A “maitrise pratique” distingue-se da “maitrise 

symbolique” que é relativa a “manifestações ideológico-discursivas” (Ibidem).   

A relação das formas de identificação com a prática deve, igualmente, ser 

conceptualizada sob outro prisma de análise, complementar ao que acabamos de 

referir: o da relação dos sujeitos com a materialidade do trabalho no desempenho das 

actividades de trabalho, ou seja, a relação que cada indivíduo estabelece com os 

objectos de transformação (matéria-prima, produtos, designadamente), a qual é 

mediada, não só pelo sistema técnico, mas também pelas representações 

orientadoras da acção elaboradas pelo sujeito. Estas constituem esquemas mentais 

acerca dos objectos, dos seus estados e das suas transformações (Malglaive, 1990). 

Pressupõe atender, igualmente, ao papel mediador desempenhado pelos objectos nas 

modalidades de interacção entre os agentes. 

As intervenções dos indivíduos, por seu turno, não ocorrem num vazio social, 

devendo ser contextualizadas, no âmbito, designadamente, de uma empresa, de um 

sistema de trabalho e/ou de um grupo profissional.   

O mundo físico, a relação dos sujeitos com a materialidade, influencia 

necessariamente a sua relação com o trabalho, os saberes que mobilizam e as 

dinâmicas de identificação que se geram a par e no âmbito da actividade de trabalho. 

Mesmo o resultado final da actividade de trabalho, traduzido num determinado produto 
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ou na finalização de uma fase do processo produtivo é determinante da avaliação e 

valorização, pelos outros, dos saberes e do desempenho do sujeito.  

Esta relação dos sujeitos com a materialidade tem reflexos estruturadores 

importantes nas formas e mecanismos de identificação, ao nível, nomeadamente, da 

auto-atribuição, da identificação com a actividade de trabalho ou da pertença 

profissional. 

Os objectos (as máquinas, as matérias-primas, os produtos) podem, por seu 

turno, constituir referenciais identitários não negligenciáveis, na medida em que são 

uma realidade material incontornável, sempre presente no quotidiano de trabalho dos 

indivíduos. A este propósito, Boesche (1986), fala da dimensão performativa da 

constituição da identidade por via do desempenho profissional. Assim, os processos 

de identificação podem ser entendidos como produtores de obras e de resultados 

materiais e simbólicos. 

A importância dos objectos é igualmente determinante em termos das 

classificações formais e convencionais a eles associados. Assim, poder-se-á revelar 

diferenciador, entre os sujeitos, o facto de a sua designação profissional formal se 

encontrar, ou não, directamente relacionada com a dimensão material do trabalho, 

bem como o facto de, com ela, se identificarem, ou não. Vejamos, a título ilustrativo, a 

diferença entre a designação de um trabalhador como operador de máquinas ou 

serralheiro. Várias situações aqui podem ser objecto de análise. Em primeiro lugar, o 

confronto entre a classificação convencional (as categorias profissionais definidas por 

via da regulamentação colectiva de trabalho) e o conteúdo da actividade de trabalho. 

Em segundo lugar, a relação entre a primeira e as classificações praticadas pelas 

empresas, que podem não ser coincidentes. E, finalmente, o confronto entre os dois 

tipos de classificações – convencionais e internas às empresas – e aquelas que os 

trabalhadores manifestam para designar a sua profissão e/ou a sua actividade de 

trabalho. A importância da relação das designações com a materialidade do trabalho e 

com o desempenho profissional constitui uma dimensão central na nossa análise, já 

que os processos de identificação passam, também, pelos mecanismos de auto-

atribuição de sentido. 

Os processos sociais de articulação das classificações com os objectos podem 

estar, igualmente, na base da existência de referenciais comuns a grupos profissionais 

ou a outros grupos nos quais os indivíduos se inserem e/ou com os quais se 

identificam. A par da relação com os objectos, destaque-se o facto de assistirmos, 

actualmente, a um distanciamento dos sujeitos face à matéria, visível na evolução das 
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propriedades dos dispositivos técnicos que exigem ao trabalhador um trabalho, não 

tanto de carácter manual ou mecânico (em termos de intervenção directa sobre o 

produto e a matéria-prima), mas mais abstracto e de interpretação de informação. 

Contudo, esta tendência não é generalizável. É característica de determinado tipo de 

tarefas e operações, em particular as mais susceptíveis de serem “automatizadas”, ou 

seja, aquelas em que as operações e os saberes exigidos são passíveis de ser 

incorporados na máquina. O trabalhador passa, assim, a ter de mobilizar um conjunto 

de saberes claramente mais simples e/ou de natureza diferente. 

Podemos, assim, concluir, afirmando que partimos de uma análise das formas e 

manifestações de identificação dos sujeitos em articulação estreita com a prática, 

concretizada, nomeadamente, na relação com os dispositivos técnicos, com as 

classificações sociais ou no desempenho laboral. 

 

6.5. Os processos sociais de classificação  

 

Analisar os processos de identificação implica atender às manifestações de 

atribuição de classificações sociais e aos respectivos mecanismos de interiorização 

por parte dos sujeitos.  

Torna-se importante salientar que nos referimos, quer a classificações 

directamente associadas à profissão, como é o caso da sua designação, da categoria 

profissional e do título escolar, quer a classificações sociais dotadas de um pendor 

simbólico-ideológico considerável, que foram adoptadas pelos dirigentes das 

empresas por via, essencialmente, dos discursos da gestão. 

A importância dos processos de etiquetagem encontra-se, desde sempre, 

presente no espaço social do trabalho, sendo de salientar, actualmente, a primazia 

conferida às “competências profissionais”. Nos modelos mais recentes de organização 

do trabalho e de gestão da produção, nomeadamente os da organização aprendente e 

qualificante, em associação com a difusão e implementação de um modelo de gestão 

dos RH mais individualizado, cada indivíduo é classificado, não apenas em termos do 

conteúdo das suas funções, mas também do seu desempenho, ou seja, é avaliado 

como “um trabalhador competente”, ou não. Os indivíduos deparam-se com mais 

exigências em termos de desempenho eficaz das suas tarefas e de cumprimento dos 

objectivos, o que conduz à crescente valorização do “profissionalismo” (Le Boterf, 

1997) e da “competência profissional”. 
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Trata-se de processos de etiquetagem com uma forte eficácia produtiva, na 

medida em que apoiam e legitimam as políticas das empresas em termos de gestão 

dos seus trabalhadores e conduzem estes últimos a desenvolverem as suas funções 

“de forma competente”, já que também está em causa o seu emprego e o espaço que 

ocupam na organização. Por seu turno, o próprio vocábulo incorpora uma acepção 

positiva, de modo algum neutral, o que conduz os sujeitos a ela aderirem e a 

interiorizarem sem grande resistência. 

Neste sentido, tal como já referimos, é de equacionar o facto de estarmos 

perante uma alteração dos referenciais de identificação, cada vez mais associados ao 

desempenho profissional em si e não tanto à estabilidade do emprego ou à profissão. 

Assim, os sujeitos vêem-se perante dois factores que têm de ter em conta na posição 

que ocupam no interior das empresas: o conteúdo da sua actividade de trabalho e o 

processo de julgamento e etiquetagem de que são alvo, em função, não tanto das 

qualificações convencionais ou da posição hierárquica ocupada, nem, ainda, da 

pertença a um grupo de trabalho, de classe ou profissional, mas mais da avaliação 

que é efectuada da sua actividade e do seu desempenho profissional.  

Tal como afirma Hillau (1994, p. 65) a actividade de trabalho assume um 

significado identitário no percurso de “construção de si”, em particular nos momentos 

em que se tomam opções ao nível do percurso profissional. A aquisição e a 

assimilação de saberes pressupõem uma trajectória de escolha e envolvimento 

identitários, bem como a elaboração de projectos. E esses saberes são encarados, 

quer em termos de classificação social, quer da sua mobilização na realização da 

actividade de trabalho. Constituem-se e moldam-se, frequentemente, em função das 

especificidades da organização do trabalho e dos dispositivos técnicos, sendo, assim, 

um canal de reconhecimento do espaço profissional dos trabalhadores no interior das 

empresas, dos grupos profissionais ou de outros grupos em que o indivíduo se insere 

e face aos quais manifesta vínculos de pertença e de inclusão. 

Os processos de etiquetagem podem, assim, ser equacionados como processos 

de atribuição de qualificações e de constituição de hierarquias de eficiência do 

desempenho profissional. No interior das empresas, concretizam-se, frequentemente, 

por intermédio de grelhas e modelos de avaliação internos. Os sujeitos são 

classificados numa escala gradativa que atesta a competência do seu desempenho 

profissional. Na Electrotensão existe, precisamente, uma grelha interna de 

classificação, que tem reflexos ao nível da complexidade do trabalho afecto a cada 

trabalhador, das remunerações e da progressão no interior da empresa. Assim, para 
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além dos mecanismos legais de prossecução da carreira profissional – definidos por 

via dos instrumentos de regulamentação colectiva – a empresa procede a uma gestão 

interna do seu efectivo, tomando como indicador de base o desempenho profissional. 

A opção por este tipo de modelos tem reflexos ao nível discursivo, com implicações 

ideológico-normativas não negligenciáveis no domínio científico, quando se tende a 

vulgarizar expressões como “gestão das competências“ ou “gestão dos homens” 

(Francfort, et al., 1995), como alternativa à designação que reflecte, com mais rigor, tal 

realidade no campo disciplinar da gestão: gestão dos RH44. 

 

6.6. Os processos de reconhecimento social: dinâmicas de pertença e mecanismos de 

atribuição de sentido 
 

A abordagem dos processos de reconhecimento social implica, do nosso ponto 

de vista, considerar, por um lado, a pertença profissional, ou seja, o reconhecimento e 

a afirmação da inclusão num determinado grupo e a distinção face a outros. Este 

processo de inclusão/ distinção constitui uma forma de classificação e de delimitação 

de fronteiras. Na medida em que a profissão constitui um referencial identitário a reter, 

pois estamos perante um espaço social de exercício do trabalho, efectuámos uma 

interpelação intencional dos sujeitos no âmbito da pertença profissional, mas, 

simultaneamente, considerámos que só a análise dos discursos dos sujeitos nos 

permitiria chegar a alguma conclusão acerca do facto de as designações profissionais 

e o conteúdo do trabalho constituírem, ou não, referenciais identitários, bem como de 

os grupos a que os sujeitos afirma pertencer assumirem contornos determinados, ou 

não, por tais elementos. 

Rebatendo as perspectivas defensoras de um “actor estratégico” (Crozier; 

Friedberg, 1977), com capacidade para definir racionalmente os objectivos a atingir, os 

meios necessários, e orientar a sua acção nesse sentido, postulamos que as 

manifestações de pertença e de distinção nem sempre resultam de processos 

inteiramente conscientes e premeditados, nem se orientam, necessariamente, para a 

prossecução de fins claramente definidos. Não podemos deixar de ter presente os 

factores estruturais – alguns dos quais de cariz biográfico – que condicionam a acção 

do sujeito, quer a nível material, quer simbólico. A procura de reconhecimento social 

pode, deste modo, implicar a referência aos saberes detidos e manifestados, o que, 

                                                             
44 Ainda que também esta seja discutível, ao considerar as pessoas enquanto “recursos”, à semelhança 
dos “recursos materiais”. Não é um debate sobre o qual nos iremos aqui debruçar. Para uma reflexão 
crítica aprofundada sobre os discursos da gestão, v. Boltanski; Chiapello (1999). 
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por seu turno, também se pode concretizar na afirmação da imprescindibilidade da sua 

presença nas empresas. A busca de reconhecimento pode assumir várias formas, tais 

como: pertencer a um grupo profissional específico e valorizado, porque os saberes 

que os seus membros detêm são essenciais à prossecução das actividades da 

empresa; manifestar a identificação com o projecto e os objectivos da empresa; deter 

um conjunto de capacidades e/ou saberes raros; desempenhar as suas funções no 

âmbito de uma função empresarial-chave à empresa; dominar determinadas fontes de 

circulação da informação ou meios de coordenação do trabalho; deter um lugar 

privilegiado nos processos de aprendizagem (como formador, ou na recepção e 

socialização de novos trabalhadores, por exemplo).  

Por seu turno, relativamente aos mecanismos de atribuição de sentido, 

atendemos às dinâmicas de auto e de hetero-atribuição, tendo em linha de conta que, 

no primeiro termo de referência, nos referimos à imagem de si, não só ao nível da 

interpretação do sujeito, mas também do que ele interioriza a partir dos julgamentos 

dos outros.  

A dinâmica do reconhecimento implica conceptualizar, igualmente, a relação das 

formas e manifestações de identificação dos sujeitos com dimensões relativas às 

realidades empresariais e aos trajectos individuais. O reconhecimento não depende, 

exclusivamente, dos mecanismos de atribuição de sentido, mas também, 

designadamente, dos processos de progressão interna na trajectória e do grau de 

complexidade da actividade de trabalho realizada. 

 

6.7. Alguns pressupostos teórico-metodológicos 

 

Explicitados que se encontram os pressupostos técnicos e teórico-metodológicos 

que presidem à nossa pesquisa neste domínio45, enumeramos aqui, brevemente, 

apenas alguns elementos directamente associados a esta problemática. 

É, desde, já, fundamental referir a importância dos contextos de acção enquanto 

espaços sociais de atribuição de sentido. Não basta accionar uma estratégia 

metodológica de estabelecimento de regularidades entre fenómenos sociais; impõe-se 

a análise do sentido que estes assumem para os agentes (Pinto, 1984b, p. 114-115). 

Adquire, aqui, importância basilar a actividade simbólica, presente, designadamente, 

na linguagem, pois esta é um reflexo e um veículo (ainda que não exclusivo) do 

significado atribuído pelos sujeitos às situações, às pessoas e aos objectos. Esta é 

                                                             
45 V., em particular, o capítulo 1 e o ponto 9 do capítulo 5. 
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uma das acepções que nos leva a conferir primazia ao estudo das realidades em 

causa por via dos discursos dos sujeitos. 

A análise dos processos de identificação no espaço social do trabalho contempla 

alguns limites metodológicos, os quais, simultaneamente, constituem desafios a ter 

presentes na progressão desta área de conhecimento. Por um lado, é de ter presente 

que os mecanismos de identificação incorporam elementos não acessíveis à 

consciência dos sujeitos. Por outro, importa ter em linha de conta o facto de os 

sujeitos, quando interpelados, procederem a uma filtragem/ selecção (consciente ou 

não) da informação que enforma os seus discursos. À análise dos discursos dos 

sujeitos subjaz, ainda, o pressuposto de que o sujeito transmite as suas 

representações acerca da realidade. 

Atendendo a estas limitações, optámos, desde logo, por recorrer ao cruzamento 

da informação obtida a partir dos discursos com dados objectivos diversos, 

nomeadamente os que se referem às trajectórias profissionais e de aprendizagem, ao 

enquadramento organizacional e ainda às propriedades características das actividades 

de trabalho desempenhadas. A nossa análise pressupôs, de igual modo, articular o 

discurso dos sujeitos e os contornos dos processos macro-estruturais que pautam as 

transformações ocorridas na empresa, designadamente em termos de processos de 

reestruturação e de (re)orientação estratégica. Procurámos atender às mudanças 

ocorridas na empresa e, em particular, àquelas que são identificadas pelos indivíduos.  

A opção pela mobilização cruzada de instrumentos de análise e de dimensões 

do objecto de estudo assenta, igualmente, no facto de considerarmos que, quando se 

"recorre ao depoimento dos agentes sociais acerca das condições reais de existência 

[é fundamental ter presente a] ideia de que a lógica de tais depoimentos se reporta 

sempre a um conjunto de operações de atribuição de sentido constitutivas das formas 

mais ou menos compartilhadas de inteligibilidade social" (Pinto, 1984a, p. 36-37).  

Procurámos, ainda, pela realização das entrevistas, perceber a forma através da 

qual os sujeitos se exprimem acerca de si próprios, designadamente acerca das suas 

vivências, trajectos e significações. Não assumimos a configuração da entrevista e dos 

respectivos depoimentos como histórias de vida, pois não lhes pedimos que 

contassem a “história da sua vida”, mas antes que abordassem temas diversos a partir 

das questões colocadas. Trata-se de uma entrevista semi-estruturada com vista a 

levar o sujeito a expressar-se verbalmente sobre determinadas temáticas46. Não 

partimos do princípio teórico-metodológico de análise do desenrolar e da organização 
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dos discursos como um elemento-chave de compreensão das formas e manifestações 

de identificação, como propõe, designadamente, Gergen (s.d.) por via da análise das 

narrativas. Optámos, inversamente, por um guião semi-estruturado. Contudo, 

mantemos e afirmamos a centralidade (que não é sinónimo de exclusividade) das 

manifestações verbais dos indivíduos na compreensão dos processos de identificação. 

A partir dos discursos dos entrevistados, efectuámos um trabalho de análise e 

compreensão em articulação com os fundamentos teóricos da pesquisa. 

 

6.8. As esferas de análise dos processos de identificação no espaço social do trabalho 

 

A título de síntese, e precedendo a abordagem empírica no capítulo seguinte, 

elaborámos um esquema, que constitui, simultaneamente, uma representação gráfica 

do que acabámos de expor e um guia de orientação do que iremos, no capítulo 

seguinte, explicitar.  
 

Figura 8.1 

Processos de identificação no espaço social do trabalho 
 

Determinantes estruturais das  
dinâmicas do mercado de trabalho 
 
       Dinâmicas de interacção    
     

 
 

Trajectórias profissionais          Pertença  
e de aprendizagem          (identificação e distinção) 
       
       

 
       Auto e hetero-atribuição 

 
         Actividade de trabalho e 
         Profissão 
       

Determinantes estruturais das Projectos e aspirações 
dinâmicas empresariais  
      
 

 

 

                                                                                                                                                                                   
46 Um maior desenvolvimento das opções teóricas e técnico-metodológicas neste domínio pode 
encontrar-se no ponto 9 do capítulo 5. 
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As dimensões salientadas no esquema (a negrito) são as que nos permitem 

abordar os processos de identificação no espaço social do trabalho (como veremos no 

capítulo que se segue), concretizados em formas e manifestações. As restantes 

esferas, explicitadas em capítulos anteriores, são as que, mais directamente, se 

relacionam com as primeiras, ou seja, as que nos facultam a problematização das 

relações – estruturais e relacionais – que presidem ao estudo dos processos de 

identificação. 

Vejamos então as principais relações entre as dimensões de análise, partindo de 

cada uma das quatro esferas salientadas47. 

As dinâmicas de interacção em que os indivíduos participam e que contribuem 

activamente para estruturar, assumem os seus contornos num processo diacrónico de 

sedimentação de relações e de mudança ao longo das trajectórias profissionais e de 

aprendizagem. Desenvolve-se, deste modo, numa dupla vertente: diacrónica e 

sincrónica. Ao analisar as trajectórias, por seu turno, importa atender ao facto, como já 

tivemos oportunidade de demonstrar48, de a sua configuração ser determinada, ao 

nível externo, pelas dinâmicas do mercado de trabalho e, ao nível interno, pelas 

opções empresariais em vários domínios, em particular no âmbito da gestão dos RH, 

mas também na vertente da organização do trabalho. As dinâmicas de interacção, por 

seu turno, têm uma importância fundamental nas formas e manifestações de 

identificação e distinção, pois estas últimas não deixam de reflectir os processos de 

integração dos sujeitos em grupos de trabalho, os quais, ainda que não 

exclusivamente, se sedimentam e manifestam em interacção. 

A pertença a grupos influencia os projectos e as aspirações dos sujeitos, já que, 

quando integrados, os indivíduos podem encontrar condições que os inibem ou 

potenciam. Estamos perante um processo de socialização antecipatória que se pode 

manifestar em vários domínios de pertença, designadamente o profissional, o 

empresarial ou o sindical, e que, consequentemente, estabelece fronteiras de 

delimitação/ identificação e de distinção face a outros grupos. Por sua vez, 

consideramos que os projectos e as aspirações também influenciam as dinâmicas de 

identificação e de distinção, na medida em que, o accionamento de mecanismos de 

socialização antecipatória tem também reflexos na pertença futura a determinados 

grupos, nomeadamente, profissionais.  

                                                             
47 Não estabelecemos relações de causalidade, nem definimos, consequentemente, variáveis 
dependentes e independentes. Procuramos representar, graficamente, o tipo de abordagem e de 
construção deste domínio do objecto de estudo. 
48 V. capítulo 6. 
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Os projectos e aspirações dos sujeitos, em particular os primeiros (pois as 

segundas não estão associadas a uma intenção de concretização efectiva), são, por 

seu turno, condicionados pelas dinâmicas empresariais. Referimo-nos, em particular, 

ao facto de a prossecução futura das trajectórias – quer de aprendizagem, quer 

profissionais – ser amplamente condicionada pelas opções tomadas pela empresa 

neste domínio. É a partir destas, predominantemente, que os sujeitos equacionam o 

seu futuro, de modo a assegurarem as condições de concretização de que 

necessitam. Os projectos são construídos atendendo às probabilidades objectivas de 

concretização. 

As formas e manifestações de identificação e distinção são também 

influenciadas pelo tipo de actividade de trabalho e pelo respectivo enquadramento 

profissional, no que respeita ao domínio específico da pertença profissional, o que 

pressupõe atender, respectivamente, às especificidades do exercício profissional e à 

integração em grupos profissionais determinados. 

Finalmente, temos as formas e manifestações de auto e hetero-atribuição, as 

quais são, necessariamente, influenciadas pelo exercício profissional concreto e pela 

identificação com a profissão. A atribuição pressupõe compreender o sentido conferido 

à pertença a um determinado grupo e a respectiva diferenciação relativamente a 

outros. É de salientar que a atribuição assume, aqui, um enfoque particular, uma vez 

que visamos apreender as manifestações dos sujeitos face a si próprios e aos outros 

no domínio da realização do seu trabalho, o que é distinto dos processos mais amplos 

de atribuição de sentido, que enformam as quatro dimensões constitutivas dos 

processos de identificação. 

A teia relacional construída deve ser compreendida no âmbito das dinâmicas de 

socialização passadas, presentes e futuras e dos processos de aprendizagem, 

prolongados no tempo. 
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Capítulo 9 – As formas e manifestações de identificação no espaço social do 

trabalho 

 

Na sequência do que explicitámos no capítulo anterior, procederemos, agora, a 

uma análise das formas e manifestações de identificação no espaço social do trabalho 

dos 50 indivíduos constitutivos da nossa amostra a partir de quatro eixos explicativos.  

No primeiro eixo, consideraremos as dinâmicas de interacção em que os 

indivíduos participam no seu quotidiano de trabalho, atendendo à amplitude da esfera 

relacional e aos sujeitos implicados.  

No segundo, debruçar-nos-emos sobre as manifestações de pertença, 

destacando os seus domínios, a forma como são qualificadas e os sujeitos em causa; 

destacaremos, em particular, a dimensão da pertença profissional, devido ao enfoque 

do nosso objecto de estudo.  

Num terceiro eixo, desenvolveremos os processos e mecanismos de atribuição 

de sentido, em que abordaremos: os mecanismos de atribuição de sentido accionados 

pelo sujeito para se referir a si próprio, diferenciando entre o que considera que outros 

pensam de si o que se auto-atribui; as manifestações de hetero-atribuição de sentido 

relativamente a pessoas com quem o sujeito interage de forma directa e quotidiana, 

isto é, os colegas e os superiores hierárquicos directos.  

O quarto e último eixo contemplará os projectos e aspirações profissionais, como 

dimensões constitutivas do processo de socialização antecipatória.  

Salientamos, desde já, que não apresentaremos uma tipificação final 

aglutinadora destas quatro dimensões, por força da complexidade das realidades em 

causa. Tal exercício conduziria, necessariamente, à perda da riqueza e da diversidade 

das manifestações dos sujeitos. Estabeleceremos, sempre que se nos afigure 

pertinente, interconexões e sínteses analíticas dos vários eixos e explicitaremos, no 

final do capítulo, os domínios privilegiados de identificação dos sujeitos. 

 

1. As dinâmicas de interacção 

 

A adopção de uma perspectiva relacional de análise das formas de identificação 

pressupõe equacionar, necessariamente, as dinâmicas de interacção. No entanto, não 

se esgota nelas, prolongando-se nos dois pontos seguintes, nos quais explicitaremos 

as manifestações de pertença e os processos e mecanismos de atribuição de sentido. 
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Como estamos perante realidades organizacionais – as direcções – que se 

integram numa empresa – a Electrotensão –, procedemos a uma subdivisão entre a 

interacção externa1 e a interna à direcção. Nesta última privilegiámos a análise dos 

sujeitos com quem os indivíduos interagem de forma directa no quotidiano de trabalho: 

os colegas e os superiores hierárquicos directos. 

 

1.1. As dinâmicas de interacção externa 

 

Em termos da amplitude da esfera de interacção externa, predomina a alargada, 

ou seja, uma dinâmica de interacção frequente e regular com colegas das outras 

equipas ou direcções da empresa (26 indivíduos). 

 
Quadro 9.1 

Tipo de esfera de interacção externa por direcção da empresa 
(% em coluna) 

Direcção da 
empresa  

 

Transforma-
dores  

de  
Potência 

Transforma-
dores  

de  
Distribuição 

Aparelhagem 
de Média 
Tensão 

 

Aparelhagem 
de Alta Tensão 
e Subestações 

Móveis 

Fabricações 
Mecânicas 

 

Tipo de esfera de 
interacção externa 

N % N % N % N % N % 

Restrita 10 62.4 5 31.3 1 16.7 1 25 5 62.5 
Alargada 5 31.3 11 68.7 4 66.7 3 75 3 37.5 
Não foi possível 
apurar 

1 6.3 0 - 1 16.7 0 - 0 - 

TOTAL 16 100 16 100 6 100 4 100 8 100 
 

Uma análise por direcção da empresa permite-nos destacar que os sujeitos das 

direcções Transformadores de Potência e Fabricações Mecânicas se relacionam, 

essencialmente, numa esfera de interacção restrita, ao passo que nas restantes 

predomina uma interacção alargada com pessoas de outras equipas ou direcções. 

Parece-nos que a participação menos significativa em dinâmicas organizacionais 

alargadas por parte dos sujeitos que exercem a sua profissão na direcção 

Transformadores de Potência, se deve ao facto de esta se caracterizar por formas de 

comunicação e interacção mais conflituosas, sendo o ambiente de trabalho marcado 

por alguma hostilidade, não apenas ao nível do núcleo operacional, mas também da 

linha hierárquica. Inversamente, na direcção Transformadores de Distribuição, ainda 

que constituindo uma unidade organizacional de dimensão semelhante, predominam, 

                                                
1 Relativamente às direcções de maior dimensão – Transformadores de Potência, Transformadores de 
Distribuição e Aparelhagem de Média Tensão –, aplicámos a análise da interacção externa, não apenas 
às relações entre direcções, mas também entre sectores e equipas no interior da direcção. 
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já, os sujeitos que referem estabelecer relações externas à equipa ou sector onde 

desenvolvem a sua actividade.  

A direcção Fabricações Mecânicas, como constitui uma unidade organizacional 

com uma dinâmica de interacção muito própria, associada, de alguma forma, à 

especificidade dos domínios profissionais, estrutura-se de uma forma fechada face ao 

exterior. 

 
Quadro 9.2 

Tipo de esfera de interacção externa 

TIPO DE 
ESFERA DE 

INTERACÇÃO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Esfera de 
interacção 
restrita 

entrevistadora (e): E entre as restantes pessoas que trabalham aqui no TG 
[Transformadores de Potência]? 
Entrevistado (E): No TG, sem ser a bobinagem, pouco contacto tenho. 
e: E com outras pessoas fora do TG? 
E: Também tenho pouco contacto. 
(Ent. 19) 
 
e: E como é que são as relações entre as restantes pessoas do TG? 
E: Não temos relações com as pessoas. 
e: E com outros trabalhadores da empresa também não? 
E: Não. 
(Ent. 21) 
 
e: E entre as restantes pessoas do TI [Transformadores de Distribuição]? 
E: Isso já não, é muito raro estar com outras pessoas. Eu passo meses ou se calhar até 
um ano sem vir cá acima. 
(Ent. 31) 

Esfera de 
interacção 
alargada 
 

e: E a relação a estes trabalhadores e outros trabalhadores da empresa? 
E: Não tenho uma opinião formada sobre isso porque nunca sai daqui. Além de eu conhecer, 
porque eu conheço muita gente aqui. Conheço muita gente do TG, conheço muita gente 
lá de baixo do MT [Aparelhagem de Média Tensão], do TI, conheço muita gente daqui 
da empresa mas nunca tive uma aproximação muito grande com eles, principalmente um 
contacto de trabalho.  
(...) 
e: Mas, conhece em que sentido, então? 
E: Portanto, conheço pessoas de lá de baixo do MT que trabalharam cá. Que 
trabalharam cá na secção de ferramentas, tinha lá um indivíduo que ainda lá trabalha, 
portanto, conheço indivíduos do TG que trabalharam cá; indivíduos da minha infância que 
estão distribuídos pela empresa e que jogaram muitos anos andebol comigo. E portanto, são 
pessoas que não estão ligadas directamente ao trabalho, mas são pessoas que estão 
ligadas à nossa amizade, fora do emprego, também. Há pessoas que são minhas 
vizinhas, que trabalham, portanto, no TG. Diariamente não estou com eles no emprego, 
no mesmo sector, mas lá fora convivo com eles também. 
e: Outras empresas do grupo, não conhece? 
E: Conheço pessoas que trabalham na Maia, que trabalhavam cá. Trabalharam cá, era tal 
secção de ferramentas que existia ali e estão lá uma série de indivíduos, que alguns são 
meus vizinhos. 
(Ent. 1) 
 
e: E entre as restantes pessoas do TG? 
E: Dou-me praticamente com quase toda a gente. 
e: E outras pessoas de outras divisões? 
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TIPO DE 
ESFERA DE 

INTERACÇÃO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

E: Tenho várias pessoas conhecidas, conheço muita malta, já conheci muito mais. Muitos 
deles que já foram embora, reformaram, rescindiram, por aí fora. Há aí muita malta nova 
que eu nem conheço, isto agora. E eu também estou ligado ao sector desportivo há muitos 
anos, e a gente convive, damos as nossas voltas e também conhece mais às vezes do 
que muitos que não estão ligados a nada. 
(Ent. 25) 
 
e: Conhece também trabalhadores de outras divisões da Electro? 
E: Conheço. Tenho muitos colegas espalhados. Arranjei-os cá dentro. Conheci-os cá 
dentro, através de outros colegas. 
(Ent. 30) 

 

As dinâmicas de interacção externa não são acompanhadas, nem estruturadas 

por nenhum tipo de formalização por iniciativa da empresa, com a excepção das 

actividades de lazer que promove, as quais são realizadas por 11 sujeitos da nossa 

amostra. Entre estes, salientamos 2 trabalhadores que referem, em particular, a 

interacção que mantêm com outros colegas por intermédio destas actividades, no 

âmbito de uma associação criada na empresa para o efeito. Trata-se, 

predominantemente, de actividades desportivas (como o cicloturismo, o montanhismo 

ou a pesca desportiva), que adquirem um destaque particular para os sujeitos em 

questão, na medida em que é no seu âmbito que definem o seu grupo subjectivo de 

pertença. Nestes 2 casos, em particular, estamos perante uma dinâmica de interacção 

que é gerada a partir da iniciativa da empresa e das dinâmicas de socialização que 

promove. 

Vejamos alguns extractos da entrevista de um trabalhador, cujo longo discurso 

sobre esta temática (ainda que entrecortado), é ilustrativo da sua ligação à empresa 

por intermédio das actividades de lazer. 
 

 

Quadro 9.3 
A empresa como instância de socialização por intermédio de actividades de lazer 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
E: Faço ciclismo, cicloturismo, aqui na empresa, ao domingo de manhã. Faço cicloturismo, faço montanhismo 
também, aqui na empresa. Eu acho que é das coisas que a empresa tem de bom e às vezes tenho receio que 
isso acabe, porque as pessoas, hoje em dia, quase não têm tempo para nada. Só têm tempo para ganhar dinheiro e 
esquecem-se do mais essencial que é a saúde. E pronto, é dentro disso. Mas, se uma pessoa puder conciliar essas 
coisas todas. E também jogo futebol de salão. Eu entro quase em tudo, desde andebol, torneios de malha e 
tudo. 
(...) 
Isto é uma empresa que oferece umas certas regalias, não tantas como oferecia. 
e: Quais são as regalias?  
E: As regalias é o facto de ter acesso a actividades desportivas, pronto, que nos dá conhecimento. Uma 
pessoa vai e tem o patrocínio da empresa, o que é excelente e fazemos muita publicidade à empresa. Muitas das 
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EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
vezes as pessoas que estão lá em cima não se apercebem de quanta publicidade nós fazemos. Principalmente no 
ciclismo, porque o equipamento é todo da Electro. Tudo estampado Electro, mochilas, fatos de treino, é tudo. É 
tudo Electro. Fazemos provas até Lisboa com o nome da empresa às costas. 
e: E estão inscritos nalgum tipo de Federação? 
E: Sim, sim, sim. Na Associação de Cicloturismo do Norte. Somos todos federados, temos seguros, temos tudo. E 
temos um calendário todo o ano, das provas que temos e não temos. E depois também se nota que é um bocado à 
parte, a nossa equipa tem aquele bom ambiente e não sei o quê e isso transporta-se lá para fora.  
(...) 
e: E fora das horas de trabalho, costuma encontrar-se com colegas? 
E: Sim, com alguns sim. Mas esses já não considero colegas, considero amigos. Com os colegas trabalho no dia a 
dia. 
e: Mas são amigos que trabalham aqui? 
E: Sim, são amigos que trabalham aqui. No TI e fora daqui.  
(...)  
E: Eu criei bastantes amizades com o pessoal de desporto e as grandes amizades que eu tenho aqui são daí. 
No cicloturismo e nos torneios de futebol. Até com engenheiros e tudo criam-se laços de amizade. Hoje em 
dia as pessoas já não vão tanto quanto isso. Engenheiros e tudo já não se vê tanto. Nos torneios já se vê mais 
pessoal do fabrico. Mas aqui há alguns anos eu fiz grandes amizades que eu tenho com certos engenheiros e 
foi tudo derivado do desporto. 
(...) 
e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa? 
E: Faço. 
e: Que grupo é esse? 
E: O grupo Fasetel. 
e: E o que é que aproxima as pessoas? 
E: Eu acho que o próprio nome da Fasetel aproxima muito. A própria instituição Fasetel. Eu vejo a Fasetel 
não só como trabalho, porque é um trabalho que, ao fim e ao cabo, qualquer pessoa consegue fazer. O que mais 
me fascina na empresa é a actividade desportiva. E aí é que uma pessoa vê que ainda há pessoas bem porreiras. 
Por isso é que eu cheguei à conclusão que se calhar o desporto para mim é óptimo. Ainda agora houve eleições 
para delegado e eu gostava.  
(Ent. 38) 
 

 

De forma complementar, podemos referir que apenas 4 sujeitos mantêm 

contacto com a administração da empresa, dos quais 2 o fazem por inerência das 

funções que exercem na qualidade de membros de organizações representativas dos 

trabalhadores. Os contactos com a administração da empresa são, deste modo, 

inexistentes para a maioria dos indivíduos, o que é encarado criticamente. Afirmam 

que a Electrotensão não se preocupa em contactar com os seus trabalhadores, nem 

em fomentar a partilha de valores comuns, o que se reflecte no sentimento de 

pertença à empresa, como veremos mais adiante. 

A partir da delimitação da esfera de interacção, foi-nos possível, para 23 

indivíduos, qualificá-la positivamente (12 indivíduos), negativamente (8) e de forma 

ambivalente, ou seja, tanto positiva, como negativamente (3).  
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Quadro 9.4 

Qualificação da interacção externa 

QUALIFICAÇÃO 
DA 

INTERACÇÃO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Qualificação 
positiva 

e: E as relações com os outros trabalhadores da empresa? 
E: Com aqueles que conhecemos, damo-nos bem. Os que não conhecemos, pois muito bem. 
Não convivemos com eles, não podemos avaliar as capacidades. Mas com aqueles que 
conhecemos, que são do nosso tempo, principalmente... 
e: Conhece trabalhadores de outras divisões? 
E: Conheço, conheço muitos. Já são vinte e oito anos de casa, eu já estou aqui há muito. Só 
não conheço, por exemplo, esta rapaziada nova que agora está a entrar, a juventude. Conheço 
algumas, porque passaram aqui neste curso que andam aí a tirar. Passam ali por nós e a 
gente fica assim com uma certa relação, e depois passa-se: “bom dia, boa tarde.” 
Cumprimenta-se. Mas, assim mais antigos, dou-me bem com eles. 
(Ent. 11) 
 
e: E com trabalhadores doutras divisões?                           
E: Sim, alguns. Também nos damos bem com a parte do FS. São pessoas que estão 
sempre prontas para ajudar, a dar um conselho. Acho que é uma secção que, talvez 
seja a secção mais unida.                   
(Ent. 24) 

Qualificação 
negativa 

e: E como é que são as relações entre os restantes trabalhadores do TG? 
E: Está tudo dito: ordenados! O que se passa lá em baixo é o que se passa aqui em cima. É 
igual. É a mesma coisa. 
e: E da empresa em geral? 
E: Ainda ontem discuti isso no FS. Pessoal que lá está, que tem 40, 50 anos de casa e que 
ganham pouco. Mas eu boto a culpa a eles. As pessoas têm de tomar posições. Nós temos 
muita força, os operários. O que é preciso é aplicá-la. Nós se formos sempre a acobardar... 
Enquanto não tomarmos uma posição, toda a gente. É como eu disse no início: na escola era 
um por todos e todos por um, mas ali não é. Você diz que não e o colega ao lado vai 
dizer que sim. E está a estragar tudo e nunca consegue nada por causa disso. 
(Ent. 15) 
 
e: E o que é que menos aprecia? 
E: Eu agora aqui o que menos aprecio é o ar que respiro em termos de ambiente de 
trabalho, a forma dos colegas. Estou aqui a falar com um colega, independentemente de 
ser novo ou antigo é um colega, mas acabo por estar em dúvida se de facto devo dar um 
bocadinho confiança ou não. Não sei com quem é que estou a falar. Se é um dos já 
antigos, falo com ele e até sou capaz até de expor um caso pessoal, há à vontade, há raízes 
fortes. Agora com o pessoal assim novo já é diferente. A gente vai à casa de banho e estava 
habituado, porque a Electro, nesses aspectos, foi sempre um privilégio, uma limpeza 
fantástica, e esses indivíduos entram aqui e escrevem coisas do “piorio”. Eu não sei quem é 
que está cá dentro! O engenheiro contou-me que ainda há tempo precisamos de um 
indivíduo para a pintura, foi lá colocado e passado uns dias estava a vender uma pistola! 
O mundo agora do trabalho é este, quando dantes não.  
(Ent. 36) 

Qualificação 
ambivalente 

e: E entre o resto das pessoas do MT? 
E: No resto das pessoas, há sempre pessoas boas, há pessoas más. Aqui há de tudo. 
(Ent. 46) 

 

Os qualificativos positivos concretizam-se, designadamente, nas boas relações 

existentes entre colegas (por intermédio da inter-ajuda e das dinâmicas de 

aprendizagem), e, mesmo, em relações de amizade. Quanto aos negativos, podemos 

destacar, entre outros, a existência de disparidades salariais entre trabalhadores de 
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diferentes equipas, factor que contribui para a deterioração das relações entre colegas 

(repetidamente referenciado por trabalhadores da direcção Transformadores de 

Potência), a ausência de inter-ajuda e, ainda, a modificação do ambiente de trabalho, 

por força da entrada de pessoas novas na direcção/ equipa, elemento associado a 

uma certa nostalgia do passado, em que as relações eram marcadas por uma maior 

proximidade.  

 

1.2. As especificidades da interacção interna  

 

No que respeita à interacção interna, ou seja, no interior da direcção ou equipa, 

iremos referir, em primeiro lugar, as relações com os colegas e, em segundo, com os 

superiores hierárquicos directos. Em relação a cada um destes subconjuntos 

abordaremos a amplitude da interacção e a natureza da relação estabelecida.  

A amplitude da interacção foi categorizada em dois itens: interacção no âmbito 

do exercício da actividade de trabalho; interacção alargada a actividades que 

extravasam a esfera do trabalho (promovidas pela empresa ou externas à empresa). 

Este indicador permite-nos aferir se as relações estabelecidas no domínio laboral vêm 

a influenciar outras esferas da vida dos indivíduos.  

Apenas 2 indivíduos mantêm com a sua chefia relações de amizade fora da 

empresa, o mesmo não se passando em relação aos colegas.  

 

 
Quadro 9.5 

Amplitude da interacção interna por sujeitos da interacção 

(% em linha) 
Amplitude da 

interacção 
 
 
 

Interacção no 
âmbito das 

actividades de 
trabalho 

Interacção 
alargada às 

actividades de 
lazer 

promovidas 
pela empresa 

Interacção 
alargada a 

actividades de 
lazer externas 

à empresa 

TOTAL 

Sujeitos da interacção N % N % N % N % 
Interacção interna com 
os superiores 
hierárquicos directos 

48 96 0 - 2 4 50 100 

Interacção interna com 
os colegas de trabalho 

25 50 3 6 22 44 50 100 

 

Ainda que uma parte considerável dos sujeitos mantenha as suas relações com 

os colegas no âmbito restrito da empresa, verifica-se o seu alargamento a actividades 

de lazer externas à empresa para 22 indivíduos, o que é indicativo de que o espaço de 
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trabalho constitui, também, um espaço de estabelecimento de relações de amizade 

que o extravasam.  

Relativamente à natureza das relações, as representações dos sujeitos quanto 

às chefias e aos colegas são igualmente diferenciadas.  

Quanto às chefias, na esmagadora maioria dos casos, trata-se de uma relação 

de base cognitiva, ou seja, assente no trabalho desempenhado e de respeito pela 

linha hierárquica (34 indivíduos). Por sua vez, 6 indivíduos manifestam desenvolver 

uma relação conflituosa com o superior hierárquico directo, a qual se prende, 

essencialmente, com a natureza da personalidade dos trabalhadores e com alguns 

acontecimentos que marcaram as suas trajectórias internas, incluindo a frustração de 

determinadas expectativas. 4 entrevistados afirmam ter uma relação afectiva com o 

superior hierárquico, enquadrando-se, aqui, a resposta dos 2 indivíduos (acima 

referenciados), que mantêm com a chefia uma relação de amizade externa à empresa, 

o que nos permite afirmar a existência de uma associação entre a amplitude da 

interacção e a natureza das relações.   

 

 
Quadro 9.6 

Interacção interna com os superiores hierárquicos directos 

AMPLITUDE 
DA 

INTERACÇÃO 

NATURE-
ZA DAS 
RELA-
ÇÕES 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Actividade de 
trabalho 

• 
C

og
ni

tiv
as

 

e: E costuma dizer as suas opiniões aos seus chefes?                          
E: Em certos trabalhos sim, eles aceitam, eles vêem que são para melhorar. 
Eu aqui dentro já recebi três ou quatro prémios por causa da sugestão. Já 
apresentei sugestões, eles aceitam, transmitem e metem.                    
(Ent. 30) 
 
e: Em termos das pessoas, quem são as pessoas com quem tem de trabalhar 
directamente todos os dias?                                                   
E: Trabalho sozinho e, fundamentalmente, com o meu chefe.                                         
(...) 
e: Costuma dar as suas opiniões aos chefes?                         
E: Com certeza! Partilho, muitas vezes, as minhas opiniões, nas situações.                    
(Ent. 32) 
 
E: Por vezes surge uma dúvida qualquer, pergunta-se ao colega do lado, que 
saiba mais do que nós, ou então temos que ir ter com o chefe para ver 
como é, se tivermos alguma dúvida. Por vezes há dúvidas, vamos ter com 
o chefe para ele explicar o que se passa. Ou então ao colega do lado que 
saiba mais do que nós. 
(...) 
e: Costuma dizer quais são as suas opiniões ao seu chefe?                    
E: Às vezes, quando surge assim qualquer problema, chamo-o e digo: "ó 
chefe, eu acho que isto ia melhor assim". E ele: "está bem. Faz assim".                                                              
(Ent. 41) 
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AMPLITUDE 
DA 

INTERACÇÃO 

NATURE-
ZA DAS 
RELA-
ÇÕES 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

• 
C

on
fli

tu
os

as
 

e: Costuma dar as suas opiniões ao seu chefe?                                
E: Isto é conversa de quase todas as semanas, mas não vale a pena 
conversar acerca disso, ouvimos sempre as mesmas coisas. Só querem é 
ganhar dinheiro, não fazem aquilo que aquele faz, não sei quê, e por aí fora. É 
generalizado o que pensamos dele. Já tivemos várias discussões entre 
todos e é isso mesmo.          
(Ent. 28) 
 
e: Costuma dizer as suas opiniões ao seu chefe?                              
E: Só falo quando tenho a falar e de resto, em questões de trabalho é 
muito raro. Ele entrega-me o trabalho e eu faço o trabalho, não tenho 
problema nisso. 
E: Que opinião é que tem acerca do chefe?                                    
e: A opinião que eu tenho acerca dos chefes é a seguinte: eu não tenho muito 
que dizer dos chefes, embora às vezes aconteçam problemas. E quando eu 
tenho de explodir, expludo. E é o tal problema de ter os outros a ganhar 
mais do que eu. Muitas vezes é afectado por isso. E outras vezes é a 
posição dos chefes, que chegam à beira de um gajo e falam de qualquer 
maneira. Ainda não há muito tempo, este Sr. A, mal entrou para aqui (eu 
pouco tenho que dizer dele, mas foi verdade), fui beber água e entretanto 
ele deu-me uma "broncaça". E depois eu sou um indivíduo que raramente 
saio da máquina, estou a trabalhar. Mas naquela altura fui beber água e 
depois estive a falar com o B e ele encontrou-me fora da máquina e disse: "o 
que é que o Sr. está aqui a fazer?", "Estou a falar aqui sobre problemas de 
trabalho", que era por causa de um papel lá para a máquina. E ele entendeu 
que a gente estava na "ronha", "O Sr. devia estar na sua máquina". E eu 
tomei isso assim..., porque eu sou um indivíduo que nem sai da máquina. 
E eu ouvi aquilo e fiquei logo endiabrado e também disse o que tinha a 
dizer.                                                                        
(Ent. 38) 

 

• 
A

fe
ct

iv
as

 

e: E com quem é que costuma conversar e conviver mais frequentemente?  
E: Colegas de lá (nem todos) e com o chefe.                                    
(...) 
e: E com quem é que costuma almoçar aqui?                                    
E: Sempre com o chefe, com o Sr. A. Vamos sempre os dois. O A, na hora 
do trabalho é meu chefe, mas fora do trabalho é meu colega de 
trabalho, porque ele já foi meu colega de trabalho, já foi serralheiro, 
portanto já fomos colegas de trabalho, já o conheço há muitos anos e depois 
ele passou a chefe. Mas somos colegas de trabalho.                                              
(Ent. 14) 
 
E: Eu dou-me muito bem com os chefes todos, nunca tive problemas. À 
uma também já fomos colegas, com o A. Já tivemos para ir os dois para a 
África do Sul, fomos fazer uns exames ao hotel da Batalha para irmos 
trabalhar para lá. Também me dou muitíssimo bem com o A.                                    
(...) 
e: Com quem é que costuma conversar, conviver mais frequentemente na 
empresa?                                                                      
E: Olhe, neste momento, conversar e conviver é com o chefe, com o A, 
mais do que com as outras pessoas.                                             
e: É dele que se sente mais próximo?                                         
E: Sim, claro, mas não estou aqui a marginalizar colegas.                       
(Ent. 31) 
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AMPLITUDE 
DA 

INTERACÇÃO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Actividades de 
lazer externas à 
empresa 

e: Com quem é que costuma conversar e conviver mais aqui na empresa? 
E: Ora bom, talvez por isso é que me chamam “escova” é com os chefes, porque foram 
meus colegas de trabalho. De nós os três eu sou o mais novo, na idade e na casa. Digamos 
que nós fomos sempre, talvez porque trabalhávamos juntos, há trinta anos que eu cá 
ando trabalhámos sempre juntos, salvo quando eles foram para a tropa. Como há aquela 
amizade de trinta anos, eles subiram para chefes e eu não ia abandoná-los. Continuamos a 
ser amigos, converso com eles, vou almoçar com eles. 
e: É com eles que costuma ir almoçar? 
E: Sim, sempre, há trinta anos. Chamam-me “escova” por isso... eu acho que não, só porque 
são meus amigos, só porque eles subiram de posto eu não lhes ia virar a cara, não ia deixar 
de falar com eles.  
(...) 
E: Com o A [é um dos superiores hierárquicos directos] já fui passear algumas vezes com 
as famílias.  
e: Já foram juntos? 
E: Já. Já fui gozar umas férias com o A à conta da Electro. 
e: Foi uma sugestão? 
E: Sim, já há 10 anos. 
(Ent. 47) 

 

 

No caso dos colegas2, predominam, de igual modo, as relações de base 

cognitiva, ou seja, circunscritas ao domínio da execução do trabalho (18 indivíduos). 

São também significativas as relações conflituosas (17), as quais resultam da 

existência de discrepâncias salariais e do facto de alguns colegas desenvolverem 

relações privilegiadas com as chefias directas, as quais são encaradas negativamente, 

pois dão azo a uma ligação de favoritismo. Destaque-se, em termos de 

enquadramento organizacional, que, entre os 17 sujeitos que manifestam manter um 

tipo de relacionamento conflituoso com os colegas, 9 estão afectos à direcção 

Transformadores de Potência, o que vem reforçar a ideia, já por nós avançada, de 

que, nesta direcção, o ambiente de trabalho é menos amistoso. 

Uma parte considerável de sujeitos manifesta com pesar a ausência de relações 

afectivas, referindo, designadamente, a falta de solidariedade, de camaradagem e de 

espírito de equipa entre os colegas. Destaca-se, novamente, a direcção 

Transformadores de Potência (9 entrevistados, num total de 14).  

Do total de respostas, temos também 14 indivíduos que afirma manter com os 

colegas relações individualistas, ou seja marcadas por relações pessoais e 

particulares. 

                                                
2 A categorização das relações entre colegas foi efectuada atendendo a dois critérios diferenciados: o da 
natureza das relações – cognitivas e afectivas – e o da forma como se manifestam em interacção – 
individualistas e conflituosas. 
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Finalmente, temos uma minoria de 7 indivíduos da direcção Fabricações 

Mecânicas (14%, representando 87.5% do total de trabalhadores desta direcção) que 

sobressai por a natureza das relações com os colegas ser, simultaneamente, de 

ordem cognitiva e afectiva, o que nos permite salientar, neste último caso, a percepção 

singular que estes trabalhadores têm do contexto organizacional “como uma família”, 

caracterizada pelo relevo dos laços de amizade entre os colegas3. Trata-se, de facto, 

de uma percepção muito própria de um conjunto de trabalhadores cuja posição, no 

interior da empresa, é, nitidamente, diferenciada face aos restantes entrevistados. E é 

tanto mais singular, quanto as relações entre os colegas são, para além de afectivas, 

igualmente cognitivas, pois assentam, também, na entreajuda e na aprendizagem 

durante o exercício das actividades de trabalho (veja-se, em particular, os extractos do 

discurso do entrevistado 6, no quadro que se segue). Mecanismos de identificação 

cognitivos e afectivos estão imbricados entre si no desempenho quotidiano do 

trabalho. 

 

                                                
3 Pudemos constatar este ambiente amistoso no nosso trabalho de campo, quer nos momentos de 
realização da observação directa das actividades de trabalho, quer quando efectuámos as entrevistas. 
Partilhámos, ainda, diversos momentos com estes trabalhadores, designadamente, no início do dia, em 
que tomámos café com eles. Constituía um momento de convívio entre todos, incluindo chefias directas e 
intermédias e trabalhadores administrativos. 
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Quadro 9.7 
Interacção interna com os colegasa) 

 

AMPLITUDE 
DA 

INTERACÇÃO 

NATUREZA 
DAS 

RELAÇÕES 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Actividade de 
trabalho 

• 
C

og
ni

tiv
as

 

e: Quais são as pessoas aqui dentro com quem o Sr. tem de trabalhar, sempre 
e constantemente?                                           
E: Com quem tenho de trabalhar, são os colegas... Mas está a referir-se 
àqueles mais chegados, não é? Porque eu também tenho de trabalhar com, por 
exemplo, os afiamentos, aquela secção ali onde estão os buris e tal, e tenho 
que trabalhar com eles, porque quero um determinado tipo de buril e 
tenho que falar com ele e dizer: "Olha, quero isto, isto, isto, quero esta 
pastilha que tem esta forma e aquela". E depois com aqueles que me 
rodeiam. Os torneiros que estão à minha volta naqueles paralelos, mais 
com esses que estão a executar serviços que ora eles, ora eu fazemos, 
trocamos serviços todos uns com os outros.                                    
e: É com essas pessoas que costuma conviver e conversar mais 
frequentemente aqui na empresa?                                               
E: Aqui na empresa é com eles e ultimamente também com a Comissão de 
Trabalhadores, porque eu faço parte da Comissão de Trabalhadores e também 
convivo com esses. Aliás, convivo, quer dizer, na actividade é com esses, mas, 
de um modo geral, eu convivo com todos. Convivo com todos, prontos, quando 
eles precisam, não é?                      
e: E dessas pessoas que se sente mais próximo?                   
E: Das que me sinto mais próximas são, porque eu passo a maior parte do 
tempo agarrado à máquina e os que estão mais próximos de mim são 
aqueles tornos que são paralelos... tornos paralelos e é com esses colegas 
que, pronto, estou em contacto mais directo, estou mais tempo. Portanto, 
dou-me mais com esses que estão próximos, porque estão à minha volta, 
não é? Têm a mesma especialidade, as mesmas funções.                                 
(Ent. 2) 
 
e: E com quem é que costuma conversar e conviver aqui na empresa?            
E: Em geral, é com todos. Mas mais sempre com o colega mais próximo que 
estiver, que, neste caso, é o A, que trabalha comigo. Foi sempre o colega 
de equipa, já com três chefes que eu tive, desde que entrei para a 
Electro, foi sempre ele que fez sempre parte da minha equipe.                                                                       
e: É do Sr. A que se sente mais próximo?               
E: É com ele. Estamos sempre mais juntos. O nosso trabalho tem de ser 
um com o outro, porque ele faz o meu serviço e eu faço o dele. Ele só não 
faz aquela parte do meu lado, nem reparações. Não está permitido nisso. Está 
mais afastado e tem dificuldade porque não acompanhou aquilo desde o 
princípio. E também há aquela questão do gosto, não é? Ele não gosta muito de 
reparações e não está tão metido ali com isso. Mas no outro sistema de 
trabalho fizemos acompanhamento um ao outro. Estamos ali sempre nos 
disjuntores, fomos sempre os dois nos disjuntores, nos comandos fomos 
sempre os dois que estivemos. E faço mais equipe com ele.                                                   
(Ent. 11) 



 783 

AMPLITUDE 
DA 

INTERACÇÃO 

NATUREZA 
DAS 

RELAÇÕES 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

 

• 
C

on
fli

tu
os

as
 

e: Como é que é que a relação aqui entre os vários sectores?                 
E: Fez uma pergunta que é um bocado dura, porque aqui há ciúmes, também 
não é só ciúmes no amor! Os ciúmes do vencimento também são muito 
fortes, porque o trabalhador não tem culpa de certas coisas que se passam em 
questão monetária dos trabalhadores uns com os outros. Quem criou mau 
estar entre trabalhadores foi a própria hierarquia, porque a empresa dá "x" 
a um e "x" a outro para criar conflito entre trabalhadores. As pessoas falam-
se, mas por trás há aquele roer de pele e isso é mau. Isso passa-se se 
calhar a nível mundial e também se transmite muito aqui na Electro, incluindo 
no TG.                                                   
(Ent. 13) 
 
e: Como é que são as relações entre colegas de trabalho lá em baixo?         
E: Ó pá, é por causa da história da diferença dos ordenados. Dou-me bem 
com todo o pessoal que está à hora lá e com o pessoal da casa, com uma série 
deles, quer dizer, não me dou mal, mas não há confiança. Relações 
cortadas! Por causa das diferenças dos ordenados.                                       
(Ent. 14) 
 
e: Como é que são relações entre as pessoas lá da bobinagem?                 
E: O problema é os salários. Esse é o principal, porque está mal, acho que é 
negativo para nós, porque para a administração se calhar não é, mas para nós é 
negativo. Só que eu não vejo isso como meio para me zangar com ninguém, não 
é por eu ganhar mais 20 contos ou B ou C ganhar mais 30 que eu me vou 
chatear com eles, antes pelo contrário, devemos estar sempre unidos e dar-
nos sempre bem, porque faz bem ao espírito e ao ambiente de trabalho. Só 
que é verdade que existem pessoas que nem se falam ou se se falam é 
muito hipocritamente, estão ali a falar com o outro e se pudessem 
agarrar o pescoço ou vice-versa. Para mim não dá, eu não consigo, a minha 
maneira de ser não dá para isso, mas existe, muito mesmo. Grupinhos. Parece 
a escola. Eu já não vejo assim as coisas.              
(Ent. 16)  
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e: Como é que são aqui as relações entre os colegas?                         
E: As relações entre os colegas é muito individual. Eu aliás, ainda há tempo 
disse a um desses novos que, na altura em que estava no Shell, cheguei a levar 
com encharcados de água, isto é, às vezes, na brincadeira, o pessoal atirava 
água quando a pessoa ia a passar. E é engraçado que na altura, era novo, onde é 
agora o laboratório chegou a ser a bobinagem Core, e ao lado era a montagem, 
e eles tinham ali uma maroteira com o engenheiro A, que estava lá a trabalhar. 
Eles, havia a estufa, e fizeram um buraquinho em baixo e punham lá caroços 
de azeitona para fazer de conta que era um rato que andava ali, para ver se a 
pessoa caía na brincadeira. Enquanto ele estava ali à espera de apanhar o rato, 
um subia acima da estufa com um saco de água e atirava. Era saudável. E essa 
ratoeira estava para o tal que é hoje o Engenheiro A. Só que ele teve sorte e 
eu tive azar, porque nessa época havia uma senhora que era a senhora da 
limpeza e pediu-me para ajudar a arrumar uma escrivaninha. No momento que 
se mexe com a escrivaninha, sai de lá uma ratazana, elas, claro, saíram de lá a 
gritar e aquilo para mim foi um delírio. Cheguei aqui ao meu sector de trabalho 
e contei a cena e elas: "então tu não tens medo de ratos!" "Eu não". " É que 
está ali um rato assim e assado, anda cá ver", e eu é claro que fui lá ver e 
estava lá o caroço. Nessas alturas é que eu noto diferença, mas a própria 
chefia nada dizia, os próprios directores comunicavam connosco, vinham cá 
abaixo ao sector. Agora não. 
e: E ainda conhece outras pessoas aí do TI?                    
E: Conheço. Este pessoal novo não, que é todo recente. Agora conheço 
muito.                                                          
(...) 
e: E fora das horas de trabalho, costuma encontrar-se com os seus colegas?                                                                      
E: Não, cada um toma o seu rumo e cada um tem a sua preocupação.              
(Ent. 36) 
 
e: Como é que são as relações aqui entre as pessoas, os colegas?             
E: Acho que já correu melhor, isso, houve muita gente aí... as pessoas parece 
que, parece que o mundo lhes foge. Quer dizer que, se calhar pensam que se 
eles forem embora não há mais ninguém que faça o serviço deles ou essa 
história toda. Que são indispensáveis e às vezes colocam mal os outros 
colegas.              
(...) 
e: E fora das horas de trabalho, costuma encontrar-se com colegas de 
trabalho?                                                                     
E: Não, ultimamente não. Antigamente, fazíamos de vez em quando um 
jantarzinho e tal, mas agora já há anos que não se faz isso, não sei porquê. 
Íamos jantar fora alguns. Agora não vamos, porque as pessoas são mais 
novas, pensam que..., não sei porquê...                                                                     
e: O Sr. tem pena disso?                                               
E: Sim, sim. Falta convívio com a malta, que era essencial. Ainda fizeram 
isso há, por exemplo, dois anos, foi o último, até foi o A que organizou, eu por 
acaso não pude que fiz anos nesse dia e, de resto, isso acabou-se aí, não 
sei porquê. É uma pena.                                                                   
(Ent. 49)  
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e: Quais são as pessoas com quem trabalha directamente todos os dias?        
E: Com o Sr. A.                                                                     
e: É? Porquê? Está a aprender com ele?                                       
E: É.                                                                        
e: E como é que acha que são as relações entre as pessoas aqui no FM 
[Fabricações Mecânicas]?        
E: Ai, muito boa! Estamos sempre na brincadeira uns com os outros. É 
muito boa. Temos um bom convívio.                                                        
(Ent. 5) 
 
e: Quais são as pessoas com quem trabalha todos os dias? Sempre?             
E: É com os meus colegas. É com o chefe, colegas.                                                       
e: Quais são os colegas?                                                     
E: São colegas meus que estão a trabalhar nas máquinas como eu. 
Torneiros. Torneiros, fresadores, trabalho com toda a gente.                             
e: É com essas pessoas que costuma conversar e conviver?                     
E: Exactamente.                                                               
e: É. E dessas pessoas que se sente mais próximo aqui?                       
E: Ai, isto aqui é uma família!                                               
e: Ai é?                                                                     
E: Pois eu acho que sim! Então, nós estamos aqui, passamos aqui 8 horas 
aqui dentro. Isto é uma família!                                                           
(...) 
e: Como é que são as relações de trabalho entre as pessoas aqui?             
E: São óptimas. São óptimas. Compreensão, respeito, que isso é muito 
importante. Lá nisso, felizmente, não tenho razões de queixa.                             
(...) 
Há aquela amizade de muitos anos, não é? Isto é como eu digo: é uma 
família. 28 anos não são 28 dias. São 28 anos. Sempre a conhecer a 
mesma... a olhar para as pessoas, é as mesmas caras. A mesma amizade, o 
mesmo respeito, pronto, é tudo. É maravilhas. Para já é maravilhas.                                                         
(Ent. 6)  

Actividades de 
lazer externas à 
empresa 

E: Em termos de pessoas, quais são as pessoas com quem de trabalhar sempre e directamente?                                                        
E: Com os colegas que estão lá em baixo e com o chefe.                        
e: É com essas pessoas que costuma conversar e conviver mais frequentemente na empresa?                                                    
E: Sim.                                                                       
e: E é dessas pessoas que se sente mais próximo aqui?                        
E: Sim. Tenho aqui colegas e tenho colegas que são amigos. Muitas vezes fora aqui do 
local de trabalho a gente encontra-se. Saímos, vamos até ao café, vamos dar uma volta.                               
(Ent. 19) 
 
e: Agora em termos das pessoas, quais são as pessoas com quem tem de trabalhar sempre e 
directamente?                                              
E: Directamente, é com os colegas de trabalho que fazem as mesmas funções que eu faço.                                                                  
e: É com essas pessoas que costuma conversar e conviver mais frequentemente na empresa?                                                    
E: Sim, porque uma pessoa passa aqui muito tempo (oito horas), e temos que conversar uns com 
os outros.                                              
e: E é dessas pessoas que se sente mais próximo também?                      
E: Sim, bastantes aqui. Acho que, além de colegas de trabalho, acho que tenho aqui 
bastantes amigos. Porque já faz cinco anos. E também temos relações paralelas fora daqui, 
saídas, jantares. Vamos jantar fora, fins-de-semana fora, férias.                               
e: Portanto, dá-se com os seus colegas fora do trabalho?                     
E: Dou, com alguns não somos assim muitos, mas somos bastantes.               
(Ent. 28) 

a) Optámos por não incluir extractos ilustrativos das dinâmicas de interacção que têm lugar por intermédio de 
actividades de lazer promovidas pela empresa, na medida em que já apresentámos os extractos do discurso do 
entrevistado 38 (v. quadro 9.3) e do entrevistado 25 (v. quadro 9.2), os quais ilustram a categorização em causa. 
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Podemos, assim, afirmar que estamos perante contextos organizacionais que 

são percepcionados, pelos sujeitos, como sendo caracterizados por dinâmicas de 

interacção marcadamente internas, particularmente entre colegas. Constatámos, 

ainda, a existência de diferenças organizacionais na natureza das relações. Num pólo 

temos a direcção Transformadores de Potência na qual se mantém um ambiente 

humano de trabalho marcado pela conflitualidade, designadamente, pelo reflexo de 

determinadas opções da empresa nas dinâmicas de interacção, com destaque para as 

práticas de gestão das remunerações. Estas opções são mediadas pelos estilos de 

liderança dos superiores hierárquicos directos, pelo que as relações superior/ 

subordinado se reflectem nas dinâmicas de interacção internas às equipas de 

trabalho. No pólo oposto temos a direcção Fabricações Mecânicas, na qual as 

relações entre os sujeitos – pares e superiores hierárquicos – são pautadas por uma 

imbricação entre os domínios afectivo e cognitivo. 

Destacamos, finalmente, que a promoção formal de actividades de lazer 

(desportivas, em particular) constitui um importante indicador da empresa enquanto 

instância de socialização. Estas actividades são extremamente importantes para 

alguns sujeitos, sendo a partir delas que se identificam com a empresa e desenvolvem 

relações de carácter afectivo com colegas. 

 
2. As manifestações de pertença 

 

As manifestações de pertença são analisadas atendendo a vários domínios de 

referência. Começaremos por abordar, genericamente, o referencial de pertença 

grupal, o qual é relativo à assunção, pelos sujeitos, da pertença a um grupo, que é por 

eles delimitado, definido e caracterizado. Os indivíduos identificam, assim, o seu grupo 

subjectivo de pertença.  

 

2.1. O grupo subjectivo de pertença 

 

Podemos afirmar que a esmagadora maioria dos entrevistados manifesta, 

espontaneamente, a pertença a um grupo particular ou a nenhum grupo, e que apenas 

nos discursos de 4 sujeitos transparece a existência de uma dupla pertença.  
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Figura 9.1

Identificação do grupo subjectivo de pertença

A direcção A empresa O grupo profissional
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Não identif icação manifesta

 

N= 50   

 

Verifica-se um predomínio da empresa como pólo de identificação, seguida da 

direcção. Como se trata de uma empresa de grande dimensão, é compreensível que, 

para alguns sujeitos, o ponto de referência seja a direcção. Esta constitui o espaço de 

interacção privilegiado e, para um conjunto considerável de indivíduos, exclusivo. As 

direcções distinguem-se, não apenas do ponto de vista dos produtos que fabricam, 

mas, igualmente, das dinâmicas gestionárias. Detêm uma autonomia considerável no 

seu funcionamento, o que explica, parcialmente, a delimitação das fronteiras das 

direcções enquanto referenciais de pertença.  

Temos, ainda, um conjunto de referências a grupos parciais no interior da 

empresa ou da direcção, entre os quais se destaca a equipa de trabalho e o grupo 

profissional. A primeira é referenciada, exclusivamente, por trabalhadores das 

direcções Transformadores de Potência e Transformadores de Distribuição, o que se 

pode dever ao facto de serem as direcções de maior dimensão e onde identificámos a 

existência de uma separação mais nítida entre sectores e equipas, não só ao nível da 

divisão do trabalho, mas também do espaço físico ocupado. Esta distinção pode 

explicar o facto de os sujeitos se apropriarem de um referencial no qual se 

movimentam e interagem quotidianamente. A este propósito, são de reter mais duas 

notas explicativas que se prendem com especificidades organizacionais: do total de 
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trabalhadores da direcção Fabricações Mecânicas (8), 5 assumem-na como 

referencial subjectivo de pertença, o que vem reforçar o que já referimos acerca da 

especificidade desta direcção; a assunção manifesta de não pertença a nenhum grupo 

em particular por parte de 4 trabalhadores da direcção Transformadores de Potência 

(num total de 8 que adoptam esta postura), o que sublinha, igualmente, o que 

destacámos acerca da particularidade desta direcção no que diz respeito ao ambiente 

humano de trabalho. 

Uma referência particular vai, ainda, para os 5 indivíduos que se referem a um 

grupo específico no interior da empresa: os que, efectivamente, trabalham e 

contribuem para a sua progressão. Assumem um distanciamento face aos colegas 

(“pois se trabalham é porque há quem o não faça”), e a ocupação de um espaço distinto e 

destacado.  

Como se pode depreender pela leitura dos extractos que abaixo apresentamos, 

estamos, em várias situações, perante manifestações de vários referenciais, embora 

sobressaia sempre um que tem um poder identificador acrescido, orientação 

discursiva que pautou a nossa categorização. 

 
Quadro 9.8 

Identificação do grupo subjectivo de pertençaa) 

GRUPO 
SUBJECTIVO 

DE 
PERTENÇA 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

A empresa 

e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?                   
E: Faço. A Electro é uma grande família.                                                
e: O grupo para si é a Electro?                                               
E: Sim.                                                                       
e: Toda a Electro?                                                            
E: Nós trabalhamos todos para o mesmo. Se uma parte falhar, a Electro falha.                                          
(Ent. 21) 
 
e: Sente que faz parte de um grupo dentro da empresa?                        
E: Faço parte de um grupo.                                                    
e: Qual é esse grupo?                                                        
E: Ora bem, o grupo de trabalho. Todos os colegas de lá de baixo e cá em cima. O grupo da 
empresa toda, somos todos um grupo. Toda a empresa é um grupo de trabalho, não é só 
a nossa secção. Se fecharmos a secção isto continua na mesma cá em cima.               
(Ent. 30) 
 
e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?                   
E: Sinto sim, faço parte de um grupo da empresa, claro!                       
e: Que grupo é esse?                                                         
E: O grupo dos colaboradores da Electro, ou lá como é que se chama, como costumam dizer.                                                               
e: São todos?                                                                
E: Eu acho que todos fazem parte, desse grupo, todos os trabalhadores da Electro.                                                                       
(Ent. 49) 
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GRUPO 
SUBJECTIVO 

DE 
PERTENÇA 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

A direcção 

e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?                                                                     
E: Faço.                                                                     
e: Faz? Quem é esse grupo?                                                 
E: Ora bem, esse grupo... eu aqui funciono com um todo, isso é o grupo todo. O grupo do FM.                                                               
(Ent. 8) 
 
e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?                   
E: Sim...                                                                     
e: Que grupo é esse?                                                         
E: O grupo da divisão, do TI.                                                 
(Ent. 31) 

A equipa de 
trabalho 

e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?                   
E: Às vezes sim, às vezes não.                                                
e: E às vezes que sim que grupo é esse?                                      
E: O grupo que trabalha comigo durante os turnos.                             
(Ent. 17) 
 
e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?                   
E: Todos fazemos, se formamos uma equipa, temos que ser um grupo.            
e: E que grupo é esse?                                                       
E: É o grupo de trabalho, lá em baixo.                                       
(Ent. 25) 

O grupo 
profissional 

e: O Sr. sente que faz parte de um grupo aqui na empresa ou não?    
E: Faço parte do grupo onde estou colocado.                                  
e: Qual é esse grupo?                                                       
E: Portanto, na parte da equipa dos torneiros.                                
(Ent. 1) 
 
e: E sente que faz parte dum grupo no interior da empresa?                   
E: Um bocadinho.                                                              
e: Que grupo é esse?                                         
E: É o grupo que eu tenho os meus colegas cá em baixo.                        
e: O grupo aqui de baixo, do MT?                                             
E: É esse o grupo que eu, que eu considero que pertenço aos colegas de trabalho 
directamente comigo. Soldadores, serralheiros que dizem: "há um problema aqui, há um 
problema acolá" e a gente resolve cá em baixo.                                         
e: O que é que aproxima essas pessoas?                                       
E: Muita das vezes é o trabalho.                                                                
(Ent. 45) 
 

Um grupo 
específico 

e: Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?                   
E: Sim.                                                                       
e: Que grupo é esse?                                                         
E: O grupo de marrar a trabalhar. Pertenço a um grupo que faz as coisas, que dá 
dinheiro a esses artistas para ganhar.                                                                  
(...)                                                          
e: Mas isso não inclui os engenheiros?                                      
E: Não. Os engenheiros estão sentados numa cadeira. Ora bem, eles até fazem, porque eles é 
que arranjam os contratos, eles é que falam com os clientes, eles é que fazem os planos, as 
legendas e essas coisas todas, e aquilo que eles trabalharem a gente produz. O trabalho maior 
é nosso. Nós é que produzimos e eles é que recebem.  
(Ent. 20) 
e: Sente que faz parte de um grupo dentro da empresa?                        
E: Eu faço parte do grupo que mantém a Electro inteira. São aqueles que produzem. São 
os que estão a trabalhar, são os que produzem.                            
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GRUPO 
SUBJECTIVO 

DE 
PERTENÇA 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

e: E os outros não mantêm a Electro inteira?                                  
E: Se eu não fizer o quadro como é que levam o ordenado ao fim do mês? Se não se vender os 
quadros eles não têm trabalho.                            
(Ent. 47) 

A associação 
desportiva 

e: Sente que faz parte de um grupo aqui no interior da empresa?              
E: Faço. Como eu disse, dentro da empresa temos aqui o nosso grupo desportivo e temos a 
secção de pesca que é onde eu estou mais enquadrado.                 
(Ent. 3) 

a) Optámos por não incluir extractos de algumas das entrevistas dos 8 sujeitos que manifestam não se identificarem 
com qualquer grupo em particular, na medida em que são, apenas, respostas de negação, não tendo qualquer 
relevância ilustrativa.  

 

Os referenciais grupais predominantes constituem, deste modo, estruturações 

organizacionais incontornáveis para os sujeitos e são relativos aos espaços de 

trabalho quer assumam um pendor mais lato – a empresa –, quer mais restrito – a 

equipa de trabalho. 

 

A partir da identificação do grupo subjectivo de pertença, enquadrámos os 

factores qualificativos no âmbito de cada um dos subdomínios de pertença: a 

empresa, a direcção, a equipa de trabalho e o grupo profissional4.  

A análise que iremos explicitar contempla, em cada um dos pontos, o tratamento 

das respostas de toda a população e não, exclusivamente, dos conjuntos de 

trabalhadores que identificam os subdomínios referidos como grupos subjectivos de 

pertença. Esta opção de análise prende-se com o facto de, espontaneamente, os 

indivíduos identificarem um referencial de pertença grupal, que não é exclusivo. Para 

além de que os subdomínios de pertença em causa são constitutivos do 

enquadramento teórico considerado na análise desta dimensão dos processos de 

identificação. Estes, por sua vez, subdividem-se em pólos de identificação 

organizacional (a empresa, a direcção e a equipa de trabalho) e pólo de identificação 

profissional (o grupo profissional).         

 

                                                
4 Como apenas 2 indivíduos identificam a associação promotora de actividades desportivas como 
referencial de pertença grupal, mas manifestam, também, outras identificações grupais, optámos por não 
considerar este grupo subjectivo de pertença de forma independente. Tal opção prende-se também com o 
facto de a participação em actividades desportivas no âmbito da dinâmica empresarial não ser comum a 
todos os sujeitos em análise. Retivemos tal identificação apenas na explicitação do grupo subjectivo de 
pertença no caso dos dois sujeitos, na medida em que constitui um referencial claramente distinto dos 
restantes. No que diz respeito aos sujeitos que identificam o referencial subjectivo de pertença como ”um 
grupo no interior da empresa”, tratámos as suas respostas no grupo profissional, na medida em que 
ambos os tipos de manifestações constituem uma delimitação, no interior da empresa, de um núcleo mais 
restrito, e nenhum corresponde a uma delimitação organizacional e institucional formalmente definida. 
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2.2. Os referenciais organizacionais de pertença 

 

2.2.1. A centralidade da empresa enquanto referencial de pertença 

 

A empresa constitui o referencial subjectivo de pertença predominante na nossa 

amostra. Mesmo para trabalhadores altamente qualificados, cujas actividades de 

trabalho se enquadram em domínios e grupos profissionais claramente delimitados, o 

contexto organizacional assume um destacado relevo. Esta constatação empírica 

conduz-nos a reflectir sobre a importância institucional das dinâmicas empresariais em 

detrimento da profissão. O processo de socialização no interior da Electrotensão tem, 

assim, um papel destacado na fusão dos sujeitos em torno da prossecução e 

concretização de objectivos5. 

O tipo de qualificativos da pertença à empresa mais incidente concretiza-se 

numa concepção da empresa enquanto entidade, como um todo, detentora de uma 

autonomia própria, à qual os sujeitos se sentem ligados por nela desenvolverem a sua 

actividade (24 indivíduos). São referidos elementos como: o orgulho em exercer 

actividade numa empresa importante e prestigiada no tecido industrial português, o 

facto de ela fabricar um produto imprescindível à vida das pessoas e a existência de 

raízes que ligam o sujeito à empresa, por via do processo diacrónico de socialização 

num contexto organizacional, humano e de trabalho com características próprias. 

Trata-se de qualificativos de pendor positivo, que deixam transparecer uma ligação 

afectiva à empresa. No entanto, destaca-se também uma ligação cognitiva, 

concretizada no desempenho do trabalho.  

Como contraponto a esta qualificação mais genérica da pertença, temos um 

conjunto de outros factores relativos a domínios específicos. Referimo-nos, 

especificamente, às práticas de gestão dos RH e, de algum modo, às trajectórias 

profissionais dos sujeitos no interior da empresa, tais como: o facto de a empresa 

reconhecer o seu desempenho profissional (por intermédio da remuneração e do 

premiar da carreira), lhes proporcionar um emprego estável e regalias sociais e lhes 

dar perspectivas de uma progressão futura no seu interior (21 indivíduos). É, de igual 

                                                
5 Esta dimensão de análise foi decomposta nos seguintes indicadores: os factores de qualificação da 
pertença; os factores que estiveram na base da opção pelo exercício profissional na empresa; as 
manifestações de perda do sentimento de pertença (eixo não previsto inicialmente, mas que foi 
acrescentado quando, na realização das entrevistas e no processo de análise dos discursos, constatámos 
que temos um subconjunto de indivíduos cujos discursos são marcados por manifestações de desilusão 
face ao seu trajecto no interior da empresa); a ligação do sujeito à história da empresa e a sua percepção 
quanto ao futuro da mesma. 
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modo, de referir o relevo conferido pelos indivíduos às boas condições de trabalho 

(designadamente em termos de dispositivos técnicos e de bom ambiente humano de 

trabalho) (9 respostas) e ao facto de desempenharem uma profissão de que gostam 

(5). Este último factor acaba por estar, ainda que indirectamente, associado à 

Electrotensão, pois é por referência a ela que os sujeitos afirmam ter a oportunidade 

de exercer a profissão desejada. 

  

Quadro 9.9 
Factores qualificadores da pertença à empresa 

FACTORES 
QUALIFICA-

DORES 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

A empresa  

E: (...) Mas aí tive pouco tempo, porque entretanto eu ouvia falar muito na Electro e tive 
sempre a ideia que um dia iria para a Electro. Que as técnicas eram, prontos e tal, 
havia mais evolução e eu queria, prontos, apanhar essa evolução.                                               
(...) 
E em termos de importância também. Esta é uma grande empresa, uma grande empresa com 
uma projecção mundial, mesmo! Direi mundial!                                                                
(...) 
e: Gosta de trabalhar aqui na empresa?                                      
E: Gosto. Eu gosto de trabalhar.                                                       
e: O que é que mais o motiva a trabalhar aqui na Electro?                    
E: O que mais me motiva, portanto, é tudo, a organização que isto tem...    
(Ent. 2) 
 
e: Gosta de trabalhar aqui na Electro?                                       
E: Gosto.                                                                    
e: Era-lhe indiferente trabalhar aqui ou noutra empresa qualquer?           
E: Actualmente não. Gosto de trabalhar aqui, porque foi donde eu entrei pela primeira 
vez para uma fábrica e era aqui que eu gostava de estar. Não gostava de conhecer novos 
ambientes.                                     
(Ent. 11) 
 
e: O Sr. gosta de trabalhar na Electro?                              
E: Gosto. Só trabalhei na Electro, e na escola.                                          
e: O que é que o motiva a trabalhar aqui?                                    
E: Eu tenho que comer, tenho que comer...                                     
e: Era indiferente trabalhar aqui ou noutro sítio qualquer?                  
E: Actualmente não, porque eu criei raízes aqui.  
(...) 
Por isso é que eu digo: eu criei raízes aqui, eu se fosse para outro sector, para outra 
empresa, no meio de pessoas que não conheço e de um ambiente que não conheço, eu não 
me sentia bem. Eu ia ter muitas dificuldades. Criei raízes aqui, estou aqui.                                  
(Ent. 49) 

A gestão dos 
RH 

e: Gosta de trabalhar na Electro?                                             
E: Gosto.                                                                     
e: O que é que mais o motiva para trabalhar aqui?                            
E: Tudo, principalmente porque sei que chego ao fim e sei que recebo tudo certinho, e sei 
que é aquilo que recebo. E eles nunca vêm com a desculpa que este mês não podem pagar 
tanto, que têm de pagar menos.                                                           
e: Mas era-lhe indiferente trabalhar aqui ou noutro sítio qualquer?          
E: Olhe, agora não, agora não quero sair daqui para lado nenhum. Já estou a ficar velhote. 
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DORES 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Se eu tiver que sair daqui, eu vou ter que trabalhar noutro lado qualquer. 
(...) 
Depois de 30 anos aqui dentro vai ser um bocado difícil. Vai ser um trauma. Espero bem 
ficar aqui até à reforma.                                          
(Ent. 14) 
 
e: Gosta de trabalhar na Electro?                                             
E: Gosto do serviço que faço.                                                 
e: O que é que o motiva a trabalhar aqui nesta empresa?                      
E: Foi a empresa em que entrei. Foi a empresa em que tive o curso de formação que tive. 
Motiva-me o serviço que faço. Eu na altura fui à procura de emprego na área da electricidade, 
electrónica, na área em que andei a estudar, é o que eu executo, electricista.                                                                 
(...) 
e: Era-lhe indiferente trabalhar aqui na Electro ou noutro sítio qualquer?    
E: A Electro tem nome, tem prestigio, já teve mais. Se calhar às vezes aparenta demais para o 
que é, outras vezes é mais do que aparenta. Exercer a mesma área noutra empresa acho que 
não tinha problema nenhum. Depende também da empresa. A pessoa trabalhar numa Electro 
não é a mesma coisa que trabalhar ali no Zé da esquina, mas às vezes o nome da empresa 
também não é tudo. É um bocado relativo.                                                         
e: Não saía assim daqui facilmente, então?                                   
E: Não. Já tenho uma segurança adquirida cá dentro, estou efectivo, não é por qualquer 
coisa que me vou embora, hoje ou amanhã. 
(Ent. 26) 

As condições 
materiais e 
humanas de 
trabalho 

e: O que é que tem de diferente trabalhar nesta empresa das outras empresas onde 
trabalhou?                                                     
E: O diferente é tecnologia mais evoluída, foi um dos principais motivos, porque senão... Eu 
na altura em que troquei a X pela Electro, se calhar deixava-me ficar na X. Vim ganhar mais 
pelos turnos mas sacrifiquei-me! Tinha de trabalhar de noite, que não é muito saudável! 
Portanto, eu vim, porque já há anos transactos eu ouvi falar que a Electro era uma grande 
empresa e tal, então eu vinha evoluir, no aspecto tecnológico eu vinha ter outros 
conhecimentos técnicos e isso é que me motivou a saída.                                                             
(Ent. 2) 
 
e: Gosta de trabalhar na Electro?                                             
E: Gosto.                                                                     
e: O que é que mais o motiva para trabalhar aqui?                            
E: Camaradagem, alguma camaradagem, que eu, de hoje para amanhã, tenho pena, se me for 
embora.                                                       
e: Era-lhe indiferente trabalhar aqui ou noutra empresa qualquer?            
E: Não, o ambiente daqui é muito bom.                                          
(Ent. 46) 

A profissão 

e: Gosta de trabalhar aqui na Electro?                                        
E: Isso gosto!                                                                
e: O que é que o motiva mais?                                                
E: Olhe o posto de trabalho. Gosto de fazer aquilo que faço. Gosto de ser mandrilador. E, 
pronto, nunca fui assim, nunca fui maltratado. Acho que também me portei sempre bem. E 
gosto disto.                                                                
(Ent. 3) 
 
e: Gosta de trabalhar na Electro?                                            
E: Gosto.                                                                    
e: Gosta? O que é que mais o motiva a trabalhar aqui?                       
E: O que é que mais me motiva... O que me motiva mais a trabalhar aqui é o gosto que eu 
tenho pela arte. Se não fosse isso, não trabalhava. Ia para outra.                                                               
(Ent. 7) 
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Algumas manifestações de pertença são igualmente visíveis nas razões que os 

sujeitos explicitam acerca da escolha da Electrotensão para o exercício profissional, 

parte das quais é coincidente com os factores qualificadores da pertença acima 

referidos6. Senão vejamos: 

 

Quadro 9.10  
Factores subjacentes à escolha da empresa 

 N % 
Empresa 15 30 
Gestão dos RH  13 26 
Gosto pela profissão  4 8 
Dispositivos técnicos disponíveis 4 8 
Redes informais 13 26 
Nenhuma razão em particular 10 20 

    N= 50  
 

Como podemos ver, as respostas distribuem-se por um conjunto diversificado de 

itens. Não deixamos contudo de salientar: a escolha da empresa devido ao seu 

prestígio; as oportunidades e condições que ela oferece em termos, designadamente, 

da estabilidade do emprego ou da oferta de uma remuneração mais elevada 

(comparativamente com outras empresas), as quais se integram na sua política e 

práticas de gestão dos RH. As redes informais de acesso ao emprego também pesam 

nos discursos, o que se relaciona com o facto de os familiares dos sujeitos a trabalhar 

na empresa constituírem um canal importante de acesso a ela. Uma palavra ainda 

para o facto de 4 sujeitos terem justificado a sua escolha por a empresa estar, na 

altura, muito bem equipada em termos de dispositivos técnicos. As condições 

associadas à materialidade do trabalho assumem importância nos referenciais destes 

indivíduos, o que é muito próprio do universo operário7.  

 

Verificam-se manifestações de perda do sentimento de pertença nos discursos 

de 35 sujeitos, em particular em trabalhadores mais novos8, devido ao facto de as 

suas expectativas não se terem vindo a concretizar no contexto organizacional em 

causa. A empresa constitui um referencial de pertença relevante, como já referimos, 

                                                
6 As redes de acesso à empresa encontram-se já abordadas no capítulo 6. Trata-se aqui de perceber as 
razões pelas quais os sujeitos escolhem, em particular, a Electrotensão. 
7 Na medida em que as manifestações discursivas não divergem substancialmente das apresentadas na 
explicitação dos factores qualificadores da pertença à empresa, optámos por não apresentar extractos 
das entrevistas. 
8 Do total dos 35 sujeitos aqui em análise, 10 têm idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos 
(28.6%) e 6 entre os 30 e os 39 (17.1%). 
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no entanto, os sujeitos verbalizam representações que apontam para algum desalento 

face ao rumo tomado pela Electrotensão.  

 

Quadro 9.11 

Manifestações de perda do sentimento de pertença 

 N % 
A empresa 11 31.4 
A gestão dos RH  16 45.7 
O ambiente humano de trabalho e as práticas de comunicação  23 65.7 

           N=35 

 

 

Como podemos ver, predominam, claramente, as manifestações acerca do 

ambiente humano de trabalho, ou seja, os sujeitos verbalizam uma certa desilusão 

pela sua deterioração e pelo excessivo distanciamento entre os dirigentes de topo e os 

trabalhadores, contemplando, este último factor uma atitude crítica face às práticas de 

comunicação e informação internas. Os sujeitos sentem-se, de algum modo, 

“abandonados” na fábrica, enquanto os dirigentes se mantêm nos seus gabinetes9.  

 
Quadro 9.12 

Manifestações de perda do sentimento de pertença à empresa 

FACTORES 
QUALIFICA-
DORES DA 

PERDA 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

A empresa 

E: A cabeça começa a ficar psicologicamente afectada. Neste momento ali não há métodos 
de trabalho. Acho que é o que falta muito ali, é método. Não há método de trabalho, 
como havia quando eu entrei cá. Uma pessoa estava a fazer um trabalho e tinha uma 
sequência. Agora não. Uma pessoa faz um trabalho e depois tem que parar logo e começa 
outro e anda sempre a saltar de um lado para o outro e isso não é bom, perturba as 
pessoas. Chega a um certo ponto em que uma pessoa não tem vontade, parece que a 
gente de manhã levanta-se e já está farta. Quando vim para cá, não era assim. Uma 
pessoa levantava-se e tinha gosto de vir trabalhar para aqui, e agora não. Mas isto é um 
sentimento geral, não é meu. Antigamente as pessoas tinham orgulho em dizerem que 
trabalhavam na Electro e agora não.                                                           
e: Não há nada que o motive para trabalhar aqui?                            
E: Não, lógico que há um motivo, que é económico. Fora desse factor, não me fascina.                                            
e: Era-lhe indiferente trabalhar aqui ou num sítio qualquer?                 

                                                
9 A título exemplificativo, num dos dias em que nos encontrávamos a efectuar observação das actividades 
de trabalho, um trabalhador dizia que estava muito contente por nos ver ali e por demonstrarmos 
interesse pelo seu trabalho. Os engenheiros da fábrica, inversamente, “raramente passavam por lá”. E 
prosseguiu relatando que, há uns anos atrás, estivera lá a estagiar um engenheiro “estrangeiro”, que, 
logo nos primeiros dias, vestiu o fato de trabalho e foi para junto dos trabalhadores aprender. Já os 
engenheiros que entram de novo nem sequer “descem à fábrica”. Este distanciamento hierárquico é 
elucidativo, por um lado, da distinção, socialmente legitimada, entre trabalho manual e intelectual (a qual 
tem uma tradução na hierarquia do poder) e, por outro, da existência de uma atitude de desvalorização do 
trabalho manual por parte dos dirigentes. 
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DORES DA 
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EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

E: Sim, neste momento é. Mas, se me viesse fazer esta pergunta há 3 anos era 
diferente, eu diria que não, porque gostava de trabalhar aqui. Desde há 3, 4 anos 
começou a entrar num ritmo muito elevado, começaram a sair certas pedras importantes 
daqui, mesmo colegas. Reformaram-se, e outras foram embora. Acho que mantinham um 
certo ambiente de respeito.  
(Ent. 24) 

A gestão dos 
RH 

e: Está arrependido por ter vindo para aqui?                                 
E: Em certa parte, estou. Se eu soubesse que era para aqui, se eu soubesse que era 
isto, não vinha.     
e: Ia para outro sítio, era?                                                 
E: Sim, talvez. Ou deixava-me estar à espera de evoluir na empresa onde estava, ou 
então, tinha ido para outro sítio.                                 
(Ent. 19) 

 
E: Na altura, depois de entrar dentro da empresa é que vi as dimensões da empresa, e não só, 
as dimensões e mesmo em termos de regalias sociais e tudo. É uma grande empresa. Antes, 
sim. Hoje não, perdemos muitas regalias sociais. Eu, para mim, portanto, só tem uma 
vantagem é isto, quer dizer, em relação às outras empresas tem sempre trabalho, é uma 
empresa conceituada, a nível nacional e a nível mundial, também o é mundialmente. Mas foi só 
isso. Nunca teve grandes problemas financeiros. Nós chegamos a receber ao dia 22. Tínhamos 
outras regalias e hoje não temos.                                    
e: Tais como?                                                                
E: Medicamentos, a maior parte dos medicamentos eram de graça. Nós trazíamos a 
factura da farmácia e eles pagavam. Mesmo até por aqui. Chegamos aqui, vamos ao médico, o 
médico passa a receita e pagavam. A maior parte deles eram comparticipados.                                     
e: E há quanto tempo é que isso deixou de existir?                           
E: Quer dizer, a menina sabe que, sei lá, meia dúzia de anos antes do 25 de Abril as coisas 
começaram a... entraram novos directores, com outras ideias. Hoje em dia... a pessoa que 
investe dinheiro está sempre com aquela coisa do lucro, quanto mais melhor. E isto é a 
mesma coisa. Sempre a tentar tirar algumas regalias. Por exemplo, isto faz-me lembrar o 
seguinte: quando a gente éramos muita gente, um frango dava para essas pessoas todas, 
é um modo de dizer. Hoje um frango não pode dar para toda gente. Nós trabalhamos por 
nós, trabalhamos para o chefe de equipa, para o encarregado, para o engenheiro, e não sei que 
mais. E hoje 1 engenheiro tem carro da casa, gasolina paga, telefone pago, a maior parte deles 
todos. Ao beneficiarem uns não podem beneficiar a todos, tem de prejudicar alguém.                                                                       
(Ent. 31) 

O ambiente de 
trabalho 

E: Isto é assim, a relação com os meus colegas, na parte humana, talvez seja um pouco 
diferente do que actualmente. Eu estou aqui na empresa há 26 anos e fui educado num meio 
de trabalho totalmente diferente do que é agora, por isso é que talvez eu agora venha a 
sentir um pouco a diferença na maneira de me integrar com os que agora estão. E 
aparecem-me certos obstáculos que são os seguintes. Ainda há pouco tempo eu chamei a 
atenção sobre isso. Quando dantes as pessoas eram integradas na empresa, todas eram 
entrevistadas e tinha-se em conta aquilo que nós éramos, a nível de escolaridade, de 
formação, de tudo e depois a empresa aí fazia um estudo se de facto se era assim ou 
não. Só que, agora, as pessoas são integradas aqui na empresa de uma maneira assim: é 
preciso um indivíduo para aquela máquina, vem fulano e colocam-no aí, são os tais 
contratados. Eu acho que está mal, porque eu fui educado, como trabalhador, quando vim 
para a empresa, que tinha de respeitar um oficial, porque sou integrado num novo 
trabalho e colocado à beira de um indivíduo que sabia mais. E eu respeitava-o tanto ou 
mais do que hoje se respeita aqui o seu superior. Havia aquela educação. Agora não. 
Agora entram aí no trabalho, não há respeito nenhum, a chegar a pontos (que foi aí que 
me levou a ter que desabafar), de as casas de banho parecem os cafés, vão para ali e 
escrevem aqueles conteúdos mesmo malucos e porcos e isso transmite quem está cá no 
nosso meio. Mas, independente disso, não quer dizer que eu não me dê bem com toda a gente, 
mas, enquanto dantes havia aquela família, agora não. Agora a pessoa chega aqui, vai 
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QUALIFICA-
DORES DA 

PERDA 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

para o seu local de trabalho, tenta cumprir com o que tem a cumprir, e o que está ao 
lado, está ao lado e prontos.                                  
(Ent. 36) 

 

Destacam-se factores associados à gestão dos RH, em particular à trajectória 

profissional interna, sendo referenciados exactamente os mesmos elementos acima 

explicitados como qualificadores da pertença, agora de forma inversa, ou seja: a não 

concretização das expectativas pessoais aquando da entrada na empresa, 

designadamente em termos do valor da remuneração, das regalias sociais e do 

conteúdo do trabalho. Os discursos expressam causas explicativas da deterioração da 

trajectória dos sujeitos que radicam em opções empresariais, nunca sendo referida 

qualquer razão associada à acção individual. Os indivíduos procedem, deste modo, a 

uma externalização verbal de causas.  

Finalmente, temos factores associados à empresa em si, mais concretamente, à 

perda da sua importância no mercado. Os trabalhadores manifestam uma certa 

apreensão face às mudanças que a Electrotensão vivencia de forma permanente. Este 

sentimento de dúvida e de incerteza face às mudanças deve ser enquadrado no 

momento histórico da vida da empresa quando realizámos as entrevistas: uma fase 

em que a administração da empresa foi assumida por novos dirigentes, os quais 

vieram substituir um corpo de administradores que a ela presidiu durante um período 

muito prolongado de tempo. Esta nova liderança é encarada com apreensão e alguma 

desconfiança pelos trabalhadores, devido ao facto de estarem familiarizados com os 

anteriores dirigentes10.  

A história da empresa constitui um indicador interessante de análise do seu 

papel enquanto agência de socialização, incluindo a transmissão e consolidação de 

valores. Assim, procurámos perceber o que marca os sujeitos em termos da vivência 

passada relativamente à empresa e se os episódios e recordações que referem são 

qualificados positiva ou negativamente, o que nos permitiu analisar as suas 

percepções face à história da empresa.  

Verifica-se, neste domínio, uma concentração dos discursos dos sujeitos em 

factos e períodos assinaláveis de crescimento da empresa, bem como em momentos 

                                                
10 Para um maior desenvolvimento, v. o capítulo 2, no qual explicitamos as mudanças ocorridas na 
Electrotensão e no grupo Fasetel ao nível da sua estratégia de gestão. 
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conturbados da política nacional que teve reflexos no tecido empresarial, como é o 

caso do 25 de Abril de 1974 (20 indivíduos). Temos outro conjunto de trabalhadores 

que destaca as dinâmicas de interacção geradas no interior da empresa, por via, 

designadamente, das actividades de lazer que promove, das festas de Natal ou de 

líderes carismáticos que os trabalhadores tiveram, no passado, como superiores 

hierárquicos (16 sujeitos). Mais residual é o conjunto de representações relativas a 

práticas associadas à gestão dos RH, como é o caso da entrega de prémios de 

carreira e de a empresa facultar determinadas regalias sociais (7). Temos, finalmente, 

um conjunto de sujeitos que considera não haver nada de marcante a assinalar, o que 

é, de algum modo, uma manifestação de não ligação à empresa (14 trabalhadores). 

Destes, 9 detêm um discurso marcado por manifestações de perda do sentimento de 

pertença, que são, aqui, reforçadas.  

Na esmagadora maioria dos casos, estamos perante uma qualificação positiva 

dos episódios descritos, que é bastante nítida em 27 dos discursos.           

 

Quadro 9.13 

Factos e momentos na história da empresa 

DOMÍNIOS 
DOS FACTOS 
E MOMENTOS 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

História e 
evolução da 
empresa 

e: Da história toda da Electro que conhece, há momentos que se lembre, que lhe tenham ficado 
na memória?                                             
E: É sempre o dia-a-dia, nunca me meti em nada. Nunca me meti em apertos, em relação à 
empresa não há momentos assim. Houve os momentos da altura do 25 de Abril que eu 
também quero esquecer. Aquela história de tomar conta da empresa, prender os patrões, 
passei por essa fase. Até correu muito bem, porque a empresa não foi nacionalizada, 
porque se ela tivesse sido nacionalizada acredito que já tivesse fechado. Se isto fosse 
nacionalizado bem que ia abaixo. E os patrões estiveram presos, ficaram uma noite 
presos, pelo pessoal, toda a gente, e eu também, inclusive, não sabendo o que estava a 
fazer, eu prendi os patrões cá dentro, estava no meio deles. Era novo, devia ter 17, 18 
anos, sabia lá o que era política, meti-me sempre no meu trabalho, e nunca me meti em 
políticas, mas havia pessoas aí que tentaram pôr isto assim um bocado abanado.                             
(Ent. 14) 
 
e: Em relação à empresa, já está aqui há muitos anos, há assim momentos da história da 
empresa que se lembre?                                         
E: Há, principalmente o 25 de Abril. Foi um momento que me recorda bem. No dia em que 
se deu o 25 de Abril, a direcção deu-nos 1000$ de aumento a cada um.                                                                      
Naquela altura, há 26 anos, já era muito dinheiro. Foi o momento que me recorda mais 
aqui na empresa. Nunca me esqueço. Depois foi-se prolongando com a revolução. Houve aí 
uma certa altura em que andava tudo às voltas e prenderam a direcção, os antigos 
directores, que já morreram. Depois não deu em nada e acabou tudo em bem.                                  
(Ent. 41) 

Dinâmicas de 
interacção 

e: Em termos da Electro, dos seis anos que trabalha aqui na Electro, há momentos da história 
da empresa que se recorda?                                
E: Recordo-me, principalmente, que isto era totalmente diferente, quando tínhamos aqui uma 
pessoa que era director de fabrico, que era uma pessoa que percebia de tudo, percebia 
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mesmo de tudo, se uma pessoa não soubesse alguma coisa ele ensinava, e tanto que a 
gente, quando entrámos cá para dentro, ele e o Sr. A deram, a mim e, quem entrou comigo, 
género umas aulas de apoio. Prontos, era uma pessoa que uma pessoa, sempre que precisava, 
perguntava era uma pessoa que, praticamente, percebia de tudo. Neste momento eu vejo, 
prontos, posso dizer assim, eu vejo mais pessoas a não perceber do que a perceber.                                               
(Ent. 17) 
 
e: Dos dez anos que tem aqui da empresa há momentos ou histórias de que se lembre, que 
tenham ficado na sua memória?                
E: Bastantes. Olhe, eu gosto de ouvir música e estava a ouvir música, deparava comigo a 
fazer um bocado de poesia. E tenho aí um colega que também é a mesma coisa. E dantes 
à noite havia momentos em que o serviço rendia melhor. Fazíamos assim uma "pausazinha" 
e punham-nos a fazer poesia. Ele é uma barra, mesmo. É demais! Para mim é um dos 
grandes amigos que eu tenho aqui dentro.  
(Ent. 38) 

Gestão dos RH 

E: Houve um momento histórico par mim que foi receber o relógio de 25 anos na empresa. 
Isso foi um momento para mim também muito importante.                        
e: Como é que foi?                                                          
E: Fomos todos lá acima e o próprio A [nome do administrador], juntamente com outros 
directores, chamaram-nos um por um e deram-nos o relógio. Prontos, isso par mim foi um 
orgulho muito grande, porque hoje em dia não sei se haverá pessoas que aguentem, nesta 
parte da juventude, que andem 25 anos numa empresa, assim seguidos. Isso conta muito. 
Portanto, verdadeiramente a nossa vida passámo-la aqui. E isso, prontos, foi o momento 
histórico, para mim foi esse. Esse relógio foi uma satisfação imensa que eu tive. Porque nunca 
tive essa possibilidade na minha vida. 25 anos, portanto, são 25 anos. Sabe bem.                                                                    
(Ent. 6) 
 
E: Em poucas empresas se passava como aqui na altura do prémio de mérito. Nós 
tínhamos umas salas de inactividade, que era assim: eu acabava de realizar o trabalho, o 
chefe não tinha nada para eu fazer, mandava-me para a sala de inactividade. Estava 
aqui a jogar dominó com outros que estavam a ler o jornal.             
(Ent. 36) 

Não 
manifestação 
de qualquer 
episódio  

e: Em termos da história da empresa, há alguns momentos, ou histórias que conheça, porque 
tenha passado dentro da empresa?                             
E: Não há assim nada que marque, quer dizer, tirando as situações normais e corriqueiras, 
que são tão frequentes que a pessoa já nem chama situações, não vejo assim nada.                                             
(Ent. 26) 

 

 Podemos concluir que os factores mais referidos pelos sujeitos na qualificação 

da empresa se associam, quer à empresa em si, no abstracto (enquanto entidade), 

quer às dinâmicas de interacção vivenciadas com colegas e chefias. Os aspectos 

qualificados positivamente são encarados, na sua maioria, com nostalgia, como 

acontecimentos que fazem parte do passado.  

O último item em questão, relativo à pertença à empresa, prende-se com as 

manifestações dos sujeitos quanto ao futuro da mesma. 
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Figura 9.2 

Futuro da empresa
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É nítida a incerteza que os sujeitos manifestam face ao futuro da empresa, 

associada às constantes mudanças a que têm vindo a assistir. Pensamos que esta 

postura pode ser explicada por dois factores. Por um lado, pelo facto de, como já 

referimos, a empresa ter, à data da realização das entrevistas, um novo conselho de 

administração que, ao contrário do ocorrido na história passada, não é ocupado, nos 

lugares dirigentes de topo, por pessoas que sempre trabalharam na empresa e que 

vivenciaram um percurso profissional ascensional no seu interior. Por outro lado, por o 

grupo Electrotensão estar, também na mesma altura, num processo negocial de 

alienação de uma parte do seu capital a um grupo empresarial estrangeiro, a qual não 

se chegou a concretizar. A reacção dos sujeitos a esta opção de gestão estratégica 

associa-se ao receio de perderem o seu emprego, ao facto de o grupo empresarial 

deixar de ter um cariz nacional e de os seus principais accionistas serem pessoas 

carismáticas do tecido empresarial português. É ainda de salientar que a 

administração da empresa encetou, na altura, um conjunto de mudanças – 

nomeadamente, de cariz organizacional, ao nível da gestão dos RH e da tomada de 

opções estratégicas em termos do par produto/ mercado – que são percepcionadas 

pelos sujeitos de forma confusa, na medida em que não têm noção da natureza das 

mudanças e das razões a elas subjacentes. Aumenta, deste modo, a incerteza face ao 

futuro da empresa e, consequentemente, também quanto ao futuro dos próprios 

sujeitos, pois fazem referência a factores que podem ter consequências na sua 

situação profissional e sobre os quais não têm controlo. Não nos parece que 

estejamos perante uma atitude de resistência à mudança, mas de uma vivência 



 801 

permanente da incerteza. Um dos factores que poderá contribuir para esta atitude é o 

parco desenvolvimento de práticas de comunicação e informação, por nós constatado, 

não apenas quando as analisámos no âmbito da gestão dos RH (v. capítulo 3), mas 

também quando verificámos que os sujeitos afirmam não ter qualquer informação 

sobre os resultados da sua direcção, da empresa, nem do seu trabalho.  

O conjunto de sujeitos que encara o futuro da Electrotensão negativamente, 

considera a nova administração do grupo empresarial “incompetente” e “distante” dos 

trabalhadores e critica algumas das opções de gestão dos RH, como é o caso do 

recurso “abusivo” à contratação de trabalhadores ao abrigo do regime de trabalho 

temporário. Por outro lado, alguns trabalhadores referem que as empresas do grupo 

filiadas no estrangeiro poderão vir a ser unidades fabris responsáveis pela produção 

que é, actualmente, realizada em Portugal, por força da vantagem comparativa 

assente no preço da mão-de-obra. Outros afirmam, ainda, que se assiste à perda de 

qualidade dos produtos, o que poderá, a prazo, pôr em risco a sobrevivência da 

empresa. Uma óptica diferente é assumida por 4 indivíduos que manifestam cenários 

de mudança não muito distantes de algumas das opções actuais da empresa: 

afirmam, nomeadamente, que o seu futuro passará por uma lógica de 

desindustrialização em prol do desenvolvimento dos serviços e pela aposta em novas 

tecnologias e em actividades de I&D. 

 

 
Quadro 9.14 

Qualificação do futuro da empresaa) 

TIPO DE 
QUALIFICA-

TIVOS 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Positivo 

e: O que é que pensa acerca do futuro aqui da empresa?                        
E: Bem, eu gostava que isto melhorasse, que fosse tudo bom. Eu não sei o que se passa. Se eles 
informassem, eu não sei, não posso dizer se são boas ou não. Para já, para mim, é bom, 
porque pagam sempre ao fim do mês. 
(...)  
A ideia que eu posso ter, para mim, é que isto vai, futuramente, ser maior. Vai crescer. A 
tendência é para crescer, não é para diminuir.                              
(Ent. 30) 

Negativo 

e: O que é que pensa acerca do futuro desta empresa?                         
E: Para mim são 5 anos de vida, mas quem sou eu, digamos, para estar a fazer um cálculo 
desses. Para mim, dura 5 anos, digamos, as atitudes... a maneira que eles têm, as atitudes que 
têm tomado, que será só fazer montagens cá dentro e fazer o fabrico todo lá fora. Só 
que uma coisa é certa: a qualidade do nosso material vai perder mais de 70%.                                                                  
(Ent. 4) 
 
e: Como é que conseguiu este emprego na Electro?                               
E: Posso-lhe dizer que, com o vínculo familiar, já estamos aqui há 80 anos, quase. O meu avô 
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TIPO DE 
QUALIFICA-

TIVOS 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

saiu daqui com 44 anos de empresa. Quer dizer, pronto, do nascimento. Porque a empresa, ele 
veio dali, que era os motores, depois vieram para aqui e começou a empresa a nascer e agora 
parece que a estou a ver a morrer.                                                               
e: Augura um mau final a esta empresa?                                        
E: Pelo menos é o que se prevê.                                                
e: Como é que vê o futuro aqui da Electro?                                     
E: Vejo um futuro negro, por tudo o que está a acontecer, o que já vinha acontecendo e agora 
não estou a ver nada de melhor. Estou mas é a ver as coisas a piorar.                                          
(...) 
Ao fim e ao cabo, o que se via nesta empresa, que ela foi criada do zero, era que havia uma 
afinidade de patrões com a própria empresa, isto, ao fim e ao cabo, era um filho. E 
agora o que se vê, por motivos capitalistas ou coisa que o valha, eu penso que as pessoas 
só lhes interessa o lucro, eles nem sabem o que é um transformador. A empresa para 
eles é um ramo de negócio, mais nada.            
(...) 
Vejo o galopar da empresa para o abismo. Dá-me essa impressão.                                                         
Que galopa para o abismo, espero que não... Não por mim que estou com 53 anos e se calhar 
não chegarei ao abismo. Isto já não vem de agora.                                                 
(Ent. 44) 
 

Incerto 

e: E o que é que pensa acerca do futuro da Electro?                          
E: Eu nem sei responder ao futuro da Electro, nem ao futuro do país. Está tudo um pouco 
turbulento, muitas empresas fecham. Trabalha-se muito agora com coisas compradas ao 
exterior. Trabalha-se muito a nível da CEE, portanto, a Comunidade Europeia assim obriga. Há 
que comprar aos outros países para os outros países nos comprar a nós e é por isso que a gente 
fica assim naquela... não sei o que é que virá a ser disto.                                        
(Ent. 1) 
 
e: O que é que pensa do futuro da Electro?                                    
E: É um bocado difícil a gente prever o futuro da Electro. Já trabalho aqui há 27 anos, 
mesmo até próximo do 25 de Abril, nunca houve danos, nunca teve nada. Daqui para a frente 
não sei. Dá-me a impressão que as coisas talvez não estejam a correr tão bem como deviam 
estar. É o que se fala, não sei. Mas não sei, não faço ideia. Hoje é muito difícil, nós hoje 
vamos ao jornal e empresas tão grandes como a Electro acabam. Empresas, se calhar mais 
pequenas, de um momento para o outro fecharam, porque não têm trabalho.  
(Ent. 31) 

Diferente 

e: E o que é que pensa acerca do futuro aqui da empresa?                                                              
E: O futuro da empresa... Ora bem, há colegas que vêem o futuro da empresa como um 
futuro sombrio. Eu não vejo. A empresa no futuro vai-se transformar, isto é a minha 
opinião, vai-se transformar não numa empresa industrial mas sim uma empresa de 
prestações de serviços.                                                                 
e: Ai é? Acha que isso vai acontecer?                                       
E: O futuro da empresa, na minha maneira de ver, é fazer projectos. Quando eu vejo eles 
todos os anos a eliminar uma actividade, vejo o futuro da empresa por esse lado.                                             
(Ent. 8) 

a) Optámos por não incluir extractos de algumas das entrevistas dos 5 sujeitos que manifestam não saber qual será o 
futuro da empresa, na medida em que não têm qualquer relevância ilustrativa.  

 

A título de síntese, podemos afirmar que a empresa assume um papel 

importante nas manifestações de pertença dos trabalhadores, embora, por força das 

mudanças que tem vivenciado e da escassa informação de que os indivíduos 



 803 

dispõem, se verifique existirem atitudes de incerteza e de indefinição, a par de uma 

postura pessimista quanto ao futuro.  

Quer positiva, quer negativamente, a ligação à empresa é significativa, e está 

patente na partilha de um percurso histórico que é comum aos trajectos dos sujeitos. 

As próprias manifestações de perda do sentimento de pertença são, de algum modo, 

manifestações de pertença, pois é com pesar, e não com indiferença, que a maioria 

dos sujeitos verbalizam a sua percepção face às mudanças ocorridas. 

 

2.2.2. A ligação à direcção: a importância do enquadramento organizacional directo 

  

Na abordagem da pertença organizacional, optámos por não distinguir a 

pertença à direcção e às equipas no interior dos sectores respectivos, na medida em 

que as direcções de dimensão mais reduzida – Fabricações Mecânicas e 

Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis – não têm uma divisão estanque 

e clara das equipas de trabalho, e, em relação às restantes três direcções, já 

retivemos esta diferenciação organizacional interna na análise do grupo subjectivo de 

pertença. O que acaba por acontecer é que, no caso das duas primeiras direcções, os 

sujeitos se referem à direcção e, nas outras três, manifestam-se, predominantemente, 

em relação à equipa ou sector onde se enquadram, o que também esteve na base da 

nossa opção por este tratamento conjunto. Para alguns dos serralheiros soldadores 

que exercem a sua actividade nas direcções Transformadores de Potência, 

Transformadores de Distribuição e Aparelhagem de Média Tensão as manifestações 

de pertença neste domínio são estruturadas por uma delimitação organizacional que já 

não existe, ou seja, por referência a um sector no qual se efectuava o trabalho integral 

de chaparia para os três produtos que são fabricados actualmente de forma autónoma 

em cada uma das referidas direcções. Retemo-la aqui, pois as dinâmicas de 

socialização e de interacção quotidiana também se posicionam, para estes sujeitos, 

em torno desta unidade organizacional, ainda que já não exista do ponto de vista 

formal. 

A tipificação dos factores qualificadores de pertença resulta de uma análise dos 

discursos dos sujeitos relativamente, não apenas ao que singulariza a direcção, mas 

também ao que a diferencia das restantes. Como a pertença a determinados grupos 

tem subjacente a exclusão de outros, é fundamental perceber as formas de 

identificação também pela distinção e não, exclusivamente, pela semelhança. Neste 

sentido, os factores referidos, são, simultaneamente, qualificadores da pertença e da 
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não pertença. Afirmar o que confere singularidade ao grupo de pertença é, de forma 

indirecta, excluir outros grupos dessa singularidade, seja ela qualificada positivamente, 

negativamente, ou, ainda, de forma neutra.  
 

Quadro 9.15 
Factores qualificadores da pertença organizacional 

Factores  
qualificadores 

Qualidades 
dos sujeitos 
e interacção 

interna 

Qualidade do 
desempenho 
do trabalho 

Condições 
materiais de 

trabalho 

Especificidad
e do trabalho 

realizado 

Ausência de 
diferenciação 
das restantes 

direcções 
Pendor da qualificação N % N % N % N % N % 
Qualificação positiva 17 34 6 12 5 10 0 - 0 - 
Qualificação negativa 4 8 5 10 6 12 0 - 0 - 
Qualificação ausente  0 - 0 - 0 - 11 22 2 4 
N= 50 

 
Fabricações Mecânicas Transformadores de Potência Transformadores de Distribuição 
(47.1%)    (60%)      (72.7%) 

 

O factor mais destacado na qualificação positiva da pertença organizacional está 

relacionado com as dinâmicas de interacção interna e de constituição de laços de 

amizade entre os sujeitos. Por seu turno, são qualificados, negativamente, de forma 

quase equitativa, o mesmo factor (destacando-se a crítica aos estilos de liderança das 

chefias directas ou a falta de solidariedade entre os colegas), as más condições de 

higiene e segurança e a perda de qualidade do trabalho realizado. Finalmente, 11 

sujeitos não manifestam qualquer tipo de significação particular, afirmando que a única 

distinção é a especificidade associada ao tipo de trabalho realizado.  

 
Quadro 9.16 

Factores qualificadores da pertença organizacionala) 

FACTORES 
QUALIFICA-

DORES 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Qualidades dos 
sujeitos e da 
interacção 
interna 

E: Aqui na Electro, o FM é o local onde me parece (sou um bocado suspeito para dizer isto, 
porque estou inserido nele), mas parece-me o local onde as pessoas são mais sinceras e 
amigas umas para as outras.       
(Ent. 2) 
 
E: E portanto, nós estamos aqui num ambiente quase que familiar, pode-se considerar 
familiar, a fazer qualquer obra.                                   
(...) 
e: Como é que caracteriza as relações aqui entre as pessoas do FM?           
E: Muito boas. A nível da empresa é a melhor. Pode-se correr qualquer secção cá dentro 
mas... ainda não há, ainda não há a que se chegue à nossa.                           
(Ent. 7) 
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FACTORES 
QUALIFICA-

DORES 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

e: Como é que são as relações no seu sector entre as pessoas?                
E: Um bocado más. Acho que não são leais. Só se criticam uns aos outros.                                                
(Ent. 27) 

Qualidade do 
desempenho do 
trabalho 

E: Quando as bobines vêm mal de lá de baixo é mau para nós, cria uma má imagem para a 
bobinagem. Quando uma bobine calha mal cria má imagem para todos, não é só para um. 
Depois dizem assim: "A bobinagem não vale nada". Eu falo com o chefe, que é para não deixar a 
má imagem que há de nós e tentar mudar a nossa imagem. Porque ganhamos todos. E eu quero, 
faço, resolvo e vejo que tenham uma imagem boa. Por exemplo, um transformador chega ao 
laboratório, o que é que eles dizem: a asneira é da bobinagem. E chega-se à conclusão que não 
é, está errado. Nunca havia de se pôr essa hipótese. Vamos ver. A bobinagem tem má imagem 
no TG e isso tem consequência em tudo: em termos de ambiente, de aumentos.                                              
(Ent. 15) 
 
e: O que é diferencia o MT das outras divisões que há aqui?       
E: O MT, aqui esta divisão, para mim, é uma divisão com qualidade de trabalho. Acho que 
mais do que outras. Em termos de produto, é um produto que nós temos que andar mais ou 
menos limpos, por causa do produto. Enquanto há aí algumas, lá em baixo no FC, aquilo é só de 
martelo e de rebarbadeira. Aqui é um local limpo, um lugar, até lhe posso dizer, bonito, o 
chão todo pintadinho. Você vai lá abaixo é ferro por todo o lado, é lixo por todo o lado e 
aqui é asseado e tem qualidade.                                                    
(Ent. 50) 

Condições 
materiais do 
trabalho 

E: Eu não quero dizer que as pessoas lá fora que não trabalhem melhor, que trabalhem pior do 
que nós, mas talvez não tenham as mesmas condições que se tem aqui. Aqui, além de 
maquinaria, na questão de ferramentas nós estamos muito bem equipados. E eu vejo, 
porque eu falo com pessoas da mesma arte lá fora e já passei por oficinas noutros tempos lá 
fora e via a dificuldade que um operário tinha para adquirir uma peça de ferramenta. Nós 
vamos ali ao ferramenteiro, portanto, aqui este sector, sector de afiamentos, não nos 
falta nada. Vamos aqui à secção de verificação, onde temos todos os aparelhos de 
medida, portanto, lá fora nem qualquer oficina está equipada com essas ferramentas. E 
isso torna-se uma dificuldade a quem trabalha, portanto se a pessoa estiver bem equipada dá 
um rendimento superior! Portanto, é o caso daqui, esta divisão.                                        
(Ent. 1) 
 
E: Esta parte aqui em relação à outra está um bocado mais mal vista pela chefia. Acho que dão 
mais importância àquela parte e dão menos importância à parte do transformador. Daquele 
lado ali puseram ar condicionado, tem tudo de bom. Enquanto neste lado não: é 
alternador, é portas abertas; não há condições de trabalho.                                                  
(Ent. 24) 

Especificidade 
do trabalho 
realizado 

e: O que é distingue o TI das outras divisões?                               
E: O que distingue é o trabalho que fazem que é diferente. São trabalhos diferentes, por 
exemplo, o MT é um trabalho diferente do TI, o TG é quase igual, quase, porque são 
transformadores maiores, mas é diferente.                                                                    
(Ent. 31) 
 
e: O que é diferencia o TI das outras divisões?                              
E: As funções que efectuam.                                                   
(Ent. 40) 

a) Optámos por não proceder à diferenciação do pendor da qualificação (positiva, negativa e ausente), na medida em 
que a leitura dos extractos permite a sua identificação imediata; não procedemos, igualmente, à inclusão de extractos 
de algumas das entrevistas dos sujeitos que afirmam que a direcção onde exercem a sua actividade não se diferencia 
das restantes, na medida em que são, apenas, respostas de negação, não tendo qualquer relevância ilustrativa.  
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Atendendo ao facto de estarmos aqui a reflectir sobre o enquadramento 

organizacional directo, impõe-se explicitar algumas especificidades que destacamos 

da leitura do quadro 9.15: a qualificação positiva associada à interacção interna 

agrega a totalidade dos trabalhadores da direcção Fabricações Mecânicas e 47.1% 

dos discursos dos trabalhadores classificados nesta categoria, o que se prende com a 

representação dos sujeitos da direcção “como uma família”, como já tivemos 

oportunidade de referir; quanto aos factores qualificados negativamente, assume um 

peso destacado a direcção Transformadores de Potência, por algumas das razões já 

por nós referidas; finalmente, refira-se a importância dos indivíduos da direcção 

Transformadores de Distribuição, que assumem uma postura mais neutra e, de 

alguma forma, indicativa de uma certa indiferença face ao enquadramento 

organizacional.     

De forma a reforçarmos a análise da ligação do sujeito ao enquadramento 

organizacional directo, procurámos perceber a força da pertença organizacional a 

partir da importância que os sujeitos consideram que a direcção tem nos resultados da 

empresa. Assim, 39 sujeitos referem-na, por ter um impacto positivo ao nível financeiro 

(21 sujeitos) e pelo facto de o subproduto ou produto fabricado ser essencial ao 

produto final, condicionando o decorrer do processo produtivo (18). Destacam-se, 

aqui, os trabalhadores da direcção Transformadores de Potência, que condensam 13 

das respostas no primeiro caso e 8 no segundo. Se, à partida, parece um pouco 

paradoxal, pois os trabalhadores desta direcção são os mais críticos face à empresa e 

à direcção, é interessante concluir que não deixam de salientar a importância daquela 

para a empresa, o que vem a corroborar a nossa acepção de que a pertença não está, 

unicamente, associada a factores positivos. Temos um conjunto mais residual de 

respostas com a seguinte distribuição das manifestações: todos os sectores/ direcções 

são importantes (12), o que indicia uma representação, de algum modo, 

indiferenciada; outras direcções da empresa são mais importantes (3), o que é 

ilustrativo de um reconhecimento da centralidade do outro, o que constitui, no entanto, 

um tipo de percepção muito pouco significativa na nossa amostra. 
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Quadro 9.17 

Força da pertença na dinâmica organizacional 

FORÇA DA 
PERTENÇA EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

O sector/ a 
direcção é 
importante 

e: Qual é a importância da divisão do AP [Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis] 
nos resultados da empresa?          
E: Eu acho que é o fermento para o bolo da empresa. Pelo menos tem sido ou vai ser um 
bocado a aposta da empresa, esta divisão, porque estão a juntar isto, porque se calhar 
reparar coisas velhas é uma coisa que deve dar muito dinheiro, equipamentos de alta rodagem. 
Mas acho que é uma área que faz parte da Electro que era se calhar a electricidade, os 
motores, os elevadores, há uns anos acho que era isso que sucedia, a parte eléctrica, acho que 
era um ponto básico lá na empresa de troca e é natural que eles apostem.                             
(Ent. 9) 
 
e: E qual é a importância do TG no resultado da empresa?                     
E: É grande. Para mim o TG deve ser a divisão que dá mais lucro. Porque vende 
transformadores muito grandes e isso dá muita base de manobra. Mas a ideia que se tem é 
errada, porque, para mim, é a secção que mais dinheiro dá e é a secção que tem os salários mais 
baixos.  
(...) 
e: E qual é a importância da bobinagem?                                      
E: É a mãe, porque se não tiver bobines não pode fazer um transformador. É a bobinagem e 
os cartões, mas mais é a bobinagem. É mais, porque se uma bobine dá raia chega ali e está 
tudo estragado. Não pode haver o mínimo descuido. Basta haver uma barra que passe 
picada, que a gente não vê e dá o estouro logo.         
(Ent. 15) 

Todos os 
sectores/ 
direcções são 
importantes 

e: Que importância é que acha que tem o MT para os resultados da Electro?     
E: São os lucros, os lucros que tem.                                          
e: É mais importante que qualquer uma das outras ou acha que é igual?        
E: Eu acho que é igual. O lucro é o mesmo.                                                            
(Ent. 49) 

Há outros 
sectores/ 
direcções mais 
importantes 

e: Acha que é uma divisão mais importante do que as outras?                  
E: Não, é capaz de haver algumas com mais importância, dizem que os transformadores é 
o elo maior daqui da Electro, talvez pelo montante em si, que os transformadores custam.                                          
(Ent. 50) 

 

 

Um apontamento final relativamente à pertença à direcção vai para o 

posicionamento dos sujeitos face ao encerramento, formalmente anunciado, da 

direcção Fabricações Mecânicas, mantendo-se, na Electrotensão, apenas uma equipa 

restrita de trabalhadores desta direcção que será responsável pela manutenção dos 

equipamentos e o fabrico de uma ou outra peça.  

Quando tomámos conhecimento desta decisão, optámos por incorporar no guião 

da entrevista um conjunto de questões acerca dela, a colocar aos trabalhadores da 

referida direcção. Curiosamente, deparámo-nos com a expressão espontânea de 

opiniões por parte de trabalhadores externos à direcção, pelo que decidimos tipificá-

las na íntegra. 
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Quadro 9.18 

Posicionamento face ao encerramento da direcção 

Fabricações Mecânicas por pertença organizacional 

Razões justificativas do não encerramento 
 

Qualidade do 
desempenho 

Dispositivos 
técnicos disponíveis 

Pertença organizacional N % N % 
Trabalhadores da direcção Fabricações Mecânicas  6 42.9 5 35.7 
Trabalhadores de outras direcções da empresa 6 42.9 1 7.1 

         N=14 
 

 

O encerramento desta direcção para os trabalhadores que nela exercem 

actividade está associado a um sentimento de perda de ligação a uma empresa onde 

trabalharam uma vida, uma empresa socialmente prestigiada, que agora os “manda 

embora”, o que acarreta uma perda potencial e involuntária da centralidade da pertença 

organizacional. 

A discordância com a decisão tomada é comum a todos os trabalhadores aqui 

em questão, preponderando o argumento associado à qualidade do trabalho realizado 

em produtos imprescindíveis à empresa, cuja substituição, por externalização (a opção 

da empresa), é difícil de concretizar. São ainda referidos: o facto de a direcção se 

encontrar muito bem equipada do ponto de vista dos equipamentos e dos instrumentos 

de medida e precisão; o facto de estar dotada de trabalhadores excepcionais do ponto 

de vista do desempenho profissional. A este tipo de manifestação não é alheio o facto 

de a direcção em causa ter sido, no passado, extremamente respeitada no interior da 

Electrotensão, tendo recebido visitas de figuras públicas (designadamente, o então 

Presidente da República, General Ramalho Eanes). As opções da empresa de 

flexibilidade por externalização do tipo de produção que a direcção assegurava (de 

forma totalmente autónoma, comparativamente às restantes direcções em análise) 

não é compreendida por nenhum dos seus trabalhadores, como é visível nos extractos 

ilustrativos da entrevista que apresentamos11. 

 

                                                
11 Optámos por apresentar um conjunto mais longo de extractos de apenas um entrevistado, de forma a 
ilustrar, de uma maneira mais explícita, a problemática em causa. É curioso ter presente que os extractos 
são de um trabalhador estratégico que a empresa não perspectiva dispensar. Trata-se de um trabalhador 
amplamente elogiado pelos superiores hierárquicos directos e intermédios, que tivemos oportunidade, em 
vários momentos, de observar a desempenhar uma actividade de análise técnica de produtos de elevado 
grau de complexidade e exigência. Assistimos, inclusive, durante várias semanas, ao trabalho deste 
sujeito, no acabamento de um molde. 
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Quadro 9.19 

Posicionamento face ao encerramento da direcção Fabricações Mecânicas 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
E: Eu fiquei triste, olhando à situação.                        
e: Agora?                                                                    
E: Sim. No inquérito que fiz lá em cima pus o meu nome. Não me importa que eles me chamem lá em cima. Pus o meu 
nome. Estou muito triste com o fechar desta secção! Eu disse que ando aqui há 33 anos e ultimamente só estava 
triste, nunca estive triste com a chefia, nunca, os meus chefes foram sempre meus amigos, nunca me faltou um 
tostão em horas, tudo, em aumentos, tudo. Não tenho nada a dizer. Só estou muito triste por fechar a divisão. 
Eu ao fim não sabia que não se havia de assinar mas eu assinei. Estava tão nervoso que assinei. Prontos, foi 
assinado.                                                        
(...) 
e: Porque é que acha que a empresa decidiu fechar isto?                      
E: Eu acho que é triste, porque nós se fossemos fracos operários aqui a trabalhar, tudo bem. Não servíamos, há lá 
fora quem trabalhe melhor. Mas agora eu não vejo serviço que venha de lá de fora melhor do que o nosso. E 
custa, depois de a gente estar equipado aqui com certas máquinas, custa ver isto a fechar! Porque eu sei de 
antemão que quando isto fechar as outras divisões vão-se começar a queixar aí e já não vai a tempo! Ou a empresa 
depois se moderniza com muitas máquinas, e depois vai buscar os operários que mandou embora! Não pode ser. E 
custa muito formar um operário com comando numérico, ou para um torno simples.                                                                      
(...) 
Porque a gente, estamos até um certo modo cultivados naquilo que vamos fazer. Logo ao princípio, quando 
recebemos o desenho para fazer a peça. E portanto, nós estamos aqui num ambiente quase que familiar, pode-se 
considerar familiar, a fazer qualquer obra.                                   
(...) 
E é isto que me custa. Isto tudo que me custa. Encaixar na cabeça como é que isto pode fechar!                               
e: Porque é que acha que a empresa decidiu isso?                             
E: A empresa decidiu, porque isto é assim. Enquanto que a nossa taxa horária, temos aqui uma taxa horária, por 
exemplo, cinco mil escudos, pode haver quem faça lá fora a 3 contos. Mas depois, aquilo que vem de lá de fora, vai 
corresponder às tolerâncias que a empresa pede e à qualidade que eles pedem de acabamentos para os 
certificados que eles têm aqui de qualidade? Porque não adianta nada a gente adquirir um certificado de qualidade 
se depois dali para a frente começa a fazer mal, é mau! É mau, porque há uma peça simples que vai para um 
disjuntor. O disjuntor vai para uma central hidroeléctrica. Mas como alguma coisa passou que na tolerância não foi 
medida ele pode não funcionar. Em lugar de fazer 20000 disparos faz só 5000. E ao fim de 5000 está na sucata. E 
depois, o critério da empresa? A imagem da empresa fica deteriorada! Isto é que é mau, muito mau! E eu 
estou a ver isto tudo com um futuro negro. Não sei pá! Não é o desistir. Depois estou mais próximo da reforma do 
que os outros. Mas o que me custa é os jovens, que ainda há muitos jovens nesta empresa que podiam ter um 
futuro aqui nas máquinas e não o tem.                       
(...) 
e: Então acha que o FM tinha condições para continuar?                       
E: Eu acho que sim, embora não com o mesmo número de máquinas mas a metade. Nem que trabalhasse com metade 
das máquinas, escolher as mais rendáveis, aquelas que executam o trabalho que há necessidade de precisão aqui. 
Porque há trabalho de precisão aqui. Que há necessidade. Que eu sei que eles vão ter dificuldade, que 
ninguém ponha dúvida. Esse trabalho de precisão era feito cá dentro. E o outro, que pode ser executado lá 
fora, é executado lá fora. Pronto, a taxa horária é mais barata, tudo bem, pronto. Mas esse trabalho, que exige 
muita qualidade, que só ao fim de uns anos é que nós conseguimos chegar mesmo ao topo, àquele topo de dizer 
assim: "esta peça vai para lá, vai ser montada e fica bem". Isso foi durante muitos anos. Tivemos muitas 
dificuldades.                                                  
(...) 
É triste. E por isso é que eu escrevi lá: sinto-me triste. A palavra, não é para eles tomarem mal da palavra que eu 
escrevi mas sinto-me triste. Disse a verdade.                                                              
(Ent. 7) 

 

Como já tivemos oportunidade de frisar no capítulo 3, esta realidade enquadra-

se no conjunto mais vasto de mudanças que têm vindo a ocorrer no interior das 

empresas, associadas à reconfiguração constante do seu efectivo, as quais têm 
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consequências, não apenas ao nível dos trajectos dos sujeitos, mas, igualmente, do 

seu desempenho profissional. O depoimento apresentado é de um trabalhador muito 

valorizado e reconhecido pelas chefias, mas que não deixa de manifestar o seu 

desalento e incompreensão face à decisão da empresa. Esta incompreensão, que é 

comum aos restantes trabalhadores, também está associada, na sua perspectiva, ao 

facto de a empresa não os informar acerca das suas situações profissionais futuras, 

mantendo-os na incerteza. A própria chefia directa destes entrevistados comentava 

connosco não achar correcto ser informada do futuro dos trabalhadores e não ter 

autorização para lhes transmitir essa informação, vivenciando-se, deste modo, um 

ambiente de trabalho de apreensão12. Ainda que, no momento em que realizámos as 

entrevistas, o processo estivesse em curso, presenciámos, já, algumas das suas 

repercussões na situação dos trabalhadores, em particular naqueles que permanecem 

na empresa a efectuar actividades mais desqualificadas. É o caso de um torneiro 

mecânico que foi recolocado a realizar as actividades de electricista montador, o que é 

exemplificativo de uma opção de flexibilidade funcional interna. 

Linhart (2002) explicita com bastante clareza estas novas realidades que 

tendem, cada vez mais a caracterizar as empresas, num artigo da imprensa intitulado 

“trabalho estilhaçado, cidadãos desorientados”. Nele discute as novas opções das 

empresas, declarando que: “ao contrário de uma ideia feita, os assalariados não 

temem a mudança. Esta é para eles uma coisa natural; já passaram por importantes 

evoluções tecnológicas e organizacionais e alguns até abraçam várias culturas. O que 

os aterroriza é o advento de um mundo que nega tudo quanto remete para formas 

colectivas de trabalho, para culturas de ofício e de solidariedade. Um mundo que 

destrói todas as formas protectoras e produtoras de sentido colectivo, capazes de criar 

sedimentação e espessura social, tudo o que é do domínio da experiência colectiva e 

contribui para modelar comportamentos cidadãos”.  

A direcção Fabricações Mecânicas é, de facto, a direcção da Electrotensão onde 

os valores colectivos e profissionais são mais fortes, e vai-se, progressivamente, 

desagregando, por força das prioridades estratégicas da empresa. Assim, os 

trabalhadores que, no passado, viram a “sua” direcção reconhecida como um modelo 

de qualidade e perfeição (e, logo, também, o seu trabalho), presenciam, agora, o seu 

encerramento e, precisamente, a desestruturação do grupo de pessoas com o qual 

sempre se identificaram.  

                                                
12 Quando realizámos as entrevistas aos trabalhadores, a desmobilização das actividades da direcção era 
notória, com máquinas paradas e os trabalhadores a passear pelas instalações. 
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2.3. A pertença profissional 

 

Na medida em que o domínio de análise do nosso objecto de estudo 

desenvolvido neste capítulo se encontra associado ao exercício profissional, ou seja, 

às formas e manifestações de identificação no espaço social do trabalho por sujeitos 

que exercem a sua actividade em domínios profissionais específicos, abordaremos 

aqui, de forma mais detalhada, esta dimensão da pesquisa.  

Assim, procuraremos explicitar um conjunto de questões relativas, 

essencialmente, a duas esferas da pertença: 

- a classificação profissional, ou seja, a designação da profissão como um 

indicador com manifestações materiais e simbólicas da pertença a um grupo de 

trabalho, esfera associada aos processos de etiquetagem social;   

- a qualificação da pertença profissional, em que diferenciaremos os elementos de 

identificação e de distinção. 

 

2.3.1. A classificação profissional enquanto indicador de identificação e de distinção no 

âmbito dos processos de etiquetagem social 

 

Para abordarmos a auto-etiquetagem que os sujeitos efectuam da sua profissão 

partimos da seguinte questão de partida: “qual é a profissão que tem?” 

Face a ela, as representações verbalizadas pelos sujeitos contemplam três tipos 

diferenciados de classificações. 
 

Quadro 9.20 

Auto-etiquetagem da profissão por profissão 
(% em coluna) 

Profissão  
 

Metalome-
cânico 

Electricista 
electrificador 

Electricista 
bobinador 

Electricista 
montador 

Serralheiro 
soldador 

Serralheiro 
montador 

Auto-etiquetagem N % N % N % N % N % N % 
Classificação 
profissional formal 

7 100 4 66.7 1 8.3 9 90 3 33.3 4 66.7 

Classificação escolar 
formal 

0 - 1 16.7 2 16.7 1 10 0 - 0 - 

Classificação concreta 0 - 1 16.7 11 91.7 0 - 8 88.9 2 33.3 
     N=7                N=6             N=12        N=10    N=9               N=6 

 

Como está patente no quadro, os sujeitos distinguem-se do ponto de vista das 

classificações que atribuem a si próprios em função da profissão desempenhada.  

Antes de nos debruçarmos sobre estas diferenças, referimos, desde já, que 

predomina a auto-etiquetagem associada à classificação profissional formal, ou seja, à 
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designação das profissões (como electricista ou soldador) ou das categorias 

profissionais (torneiro mecânico de primeira ou serralheiro qualificado, por exemplo), 

bem como à classificação concreta, ou seja, por intermédio da actividade de trabalho 

exercida (como é o caso de serralheiro soldador13).  

Verifica-se um peso assinalável das classificações profissionais formais nos 

trabalhadores metalomecânicos14, electricistas montadores, serralheiros montadores e 

electricistas electrificadores. Nos discursos dos entrevistados denota-se uma ligação 

forte ao respectivo domínio profissional e uma interiorização das classificações 

formalmente instituídas. Para este conjunto de indivíduos, a verbalização da 

titularidade da profissão constitui, simultaneamente, a manifestação de uma 

representação directamente associada à materialidade do trabalho. Concretiza-se uma 

congruência entre acção e cognição, entre prática e representação, a qual é, de algum 

modo, imposta do exterior por intermédio de uma classificação social. Verifica-se, 

assim, uma interiorização e uma aceitação cognitiva (e mesmo afectiva) da titularidade 

profissional.  

As restantes duas profissões aderem mais a uma classificação que se relaciona 

com o exercício concreto do trabalho, ainda que por razões diferenciadas. No caso 

dos serralheiros soldadores, prende-se com uma representação do exercício concreto 

de acções afectas a duas profissões: serralheiro (montar) e soldador (soldar). Para os 

electricistas bobinadores, relaciona-se com o facto de considerarem que não estão a 

exercer a profissão de electricista, mas de bobinador, encarando esta última como 

menos complexa do que a primeira. Têm, frequentemente, o ponto comparativo do 

exercício da actividade de electricista no sector da CCOP. Em ambos os casos, 

consideramos que a expressão de uma classificação concreta, ou seja, associada à 

actividade de trabalho realizada, está relacionada, de igual modo, com as 

especificidades da empresa e dos produtos fabricados, os quais não são comuns no 

tecido industrial do sector. 

De forma a obter dos sujeitos uma reacção mais sistemática da coincidência, ou 

não, entre classificação formal e prática concreta, procurámos perceber se consideram 

que a designação da profissão que verbalizam é coincidente com o exercício 

profissional efectivo, ou seja, com a actividade de trabalho.  

                                                
13 A classificação aqui em causa corresponde à tipificação que realizámos, a partir da combinação entre a 
titularidade da profissão e a titularidade do exercício da actividade de trabalho na empresa, que reúne 
consenso entre os sujeitos entrevistados. Para um maior desenvolvimento, v. capítulo 5. 
14 Estes profissionais não se auto-intitulam como “metalomecânicos”, mas pelas designações profissionais 
que agrupamos sob esta designação, como é o caso de mandrilador mecânico, serralheiro mecânico ou 
torneiro mecânico. 
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Figura 9.3

Adequação da auto-etiquetagem ao desempenho efectivo

46%

26%

12%

16%

Sim Não: desempenho mais restrito

Não: desempenho mais amplo Não: desempenho diferente

 
  N=50 

 

Podemos ver que, ainda que uma parte considerável dos sujeitos afirme que a 

classificação que atribuiu à sua profissão é coincidente com o exercício profissional, a 

maioria considera haver uma descoincidência (27 indivíduos, o que corresponde a 

54% do total de entrevistados), ainda que por razões diferentes, o que está, em alguns 

casos, associado às especificidades do exercício profissional. Esta postura é 

particularmente relevante para os sujeitos que afirmam que o seu desempenho 

profissional é mais específico do que a respectiva titularidade. Trata-se de uma 

maioria de electricistas bobinadores e montadores (11, num total de 13), que 

considera não desempenhar uma actividade na área da electricidade, sendo esta 

última mais complexa e alargada. Consideramos, novamente, que esta 

descoincidência se prende com a especificidade dos produtos fabricados, que exige 

dos profissionais o desenvolvimento de uma aprendizagem e aplicação de saberes no 

âmbito do respectivo contexto empresarial. Os profissionais metalomecânicos, por seu 

turno, afirmam a existência de uma adequação, já que as suas actividades são 

desempenhadas, em moldes semelhantes, noutras empresas. Também denotamos 

uma concentração profissional nos testemunhos dos sujeitos que consideram que o 

seu desempenho profissional é diferente da designação da sua profissão: serralheiros 

montadores e electricistas montadores (5, num total de 8), o que nos parece estar 

associado, igualmente, às particularidades dos produtos. 
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Com esta análise, reforçamos a coincidência entre título e exercício profissional 

de forma mais nítida para os metalomecânicos e para os electricistas electrificadores e 

a desadequação para os electricistas bobinadores e os serralheiros soldadores, ainda 

que por razões diferentes, que já tivemos oportunidade de explicitar.  

Parece-nos que esta regularidade não é totalmente alheia ao grau de 

complexidade das actividades de trabalho, nem às qualificações escolares formais 

detidas pelos indivíduos.  

Os trabalhadores metalomecânicos desenvolvem a actividade de mais elevado 

grau de complexidade – maquinação –, a qual está intimamente associada às 

máquinas com as quais os sujeitos operam a transformação sobre o objecto. É o caso 

do torneiro mecânico. Tem de controlar e concretizar as operações sobre o objecto em 

si, bem como sobre o respectivo equipamento. O título da profissão, porque associado 

directamente à designação da máquina – torno – e das operações efectuadas – 

tornear –, é, pelos sujeitos, considerado como adequado e elucidativo da actividade de 

trabalho. 

Já no caso dos electricistas bobinadores, podemos apontar duas razões para a 

desadequação. Por um lado, os sujeitos afirmam não efectuar qualquer actividade de 

trabalho de electricidade em si, considerando que esta é mais complexa e se 

concretiza na efectiva electrificação dos produtos (actividade afecta aos electricistas 

electrificadores e aos electricistas que concebem esquemas de electrificação para 

habitações). Como o que os electricistas bobinadores fazem é montar um produto 

cujos parâmetros estão previamente estabelecidos, não se revêem na designação. Por 

outro lado, estamos perante sujeitos mais escolarizados e mais novos, detendo o 

terceiro ciclo do ensino básico (5) e o ensino secundário (3), num total de 12, enquanto 

que, no caso dos metalomecânicos, temos, para os mesmos níveis de escolaridade, 3 

e 0 indivíduos. Os primeiros, ainda que mais jovens, mais escolarizados, 

desempenham actividades de trabalho com um grau de complexidade mais reduzido, 

o que acaba por se reflectir nas suas manifestações de não concretização de 

expectativas de exercício de uma profissão mais qualificada: a de electricista. 
 

Quadro 9.21 
Adequação da auto-etiquetagem ao desempenho efectivo 

ADEQUAÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Adequação 

e: Que profissão é que o Sr. tem?                                 
E: Ora bem, a minha profissão é torneiro mecânico.                            
(...) 
e: Pensa que o nome da profissão é adequado ao trabalho que faz?                        
E: É, porque está muito ligado com mecânica, porque torneiro mecânico, portanto, é um torno, 
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ADEQUAÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
é uma máquina que torneia, que torneia e como torneia, portanto, em base tudo aquilo que se 
faz é mais ligado à mecânica eu acho que é um nome adequado à profissão.                         
(Ent. 1) 
 
e: Qual é a profissão que tem?                                        
E: A minha profissão? Sou electricista industrial. Tirei um curso de 3 anos.                                                      
(...) 
e: Pensa que o nome da profissão que tem é adequado ao seu trabalho?         
E: Há pessoas que dizem: "Ah, este Sr. é electricista", que é de baixa tensão, não é? Está a 
arranjar avarias em casa. Dizem: "Ah isto aqui é um electricista", não sei quê.                         
e: E o Sr. partilha dessa opinião?                                          
E: Não. Eu não partilho dessa opinião, porque já venho de uma formação diferente. Porque sei 
que há várias áreas de electricidade, não é? E as pessoas não sabem. E, geralmente, um 
electricista para eles é sempre uma pessoa de baixa tensão, uma pessoa que electrifica só 
coisas em casa ou postos de electricidade. Eu para mim, um electricista completo tem que ter 
um curso industrial, alta, baixa e média tensão.                                                   
e: Que é o seu caso?                                                         
E: Exactamente.                                                              
(Ent. 48) 

Não adequação 
– desempenho 
mais amplo 

e: Portanto, qual é a profissão que tem?                         
E: A minha profissão actualmente é serralheiro.                                 
(...) 
e: Pensa que o nome da sua profissão, serralheiro, está adequado ao trabalho que faz?                                                            
E: Está. Podia ter outro nome técnico, por exemplo... não sei, mas por exemplo, na coisa das 
reparações, como eu faço, como eu faço o serviço de serralheiro, de montador, por exemplo, 
às vezes, a gente tem de limar. Por exemplo, o serralheiro montador é um, o serralheiro de 
estar a limar e a serrar é outro: é serralheiro civil. E depois há uma parte de montagem, é 
outra, e há uma parte de reparação, é outra, há uma parte de ensaio, é outra. Isso devia de ter 
outro nome técnico, não era? Porque eu vejo ali os que estão nos ensaios no VQ não são, 
não são serralheiros, são técnicos. Eles estão a ensaiar os aparelhos que nós montámos. E eu 
ensaio as peças que montamos nos aparelhos, nos comandos. Ensaio-as no comando com 
pressões. Devia ter outro nome técnico, não sei. Não vejo qual seria o nome que se podia dar. 
Mas devia ter outro nome técnico. Para toda a profissão que eu faço, para toda a actividade 
que eu tenho, desde ensaiar, reparar, montar, serrar e limar. E às vezes, até pintar, se for 
necessário, e até desapertar às vezes fios de electricidade, para meter outros. Prontos, não 
criaram outro nome, tem que ser aquela.                         
(Ent. 11) 
 
e: Qual é a sua profissão?                                                     
E: Soldador.                                                                    
(...) 
e: Pensa que o nome da profissão – soldador – é adequado ao trabalho que faz?                                                                          
E: É, só que eu não estou muito enquadrado nessa situação, porque eu, se tenho categoria 
de soldador, havia só de soldar.                              
(...) 
Só que aqui dentro a gente faz as duas coisas – monta e solda – e um serralheiro só monta 
e o soldador só solda e eu faço as duas coisas.          
(Ent. 14) 

Não adequação 
– desempenho 
mais restrito 

e: Vamos começar pelo princípio Ricardo, que é , qual é a profissão que tem?                                                                  
E: Electricista bobinador.                                                      
(...) 
e: Pensa que o nome da sua profissão, de electricista bobinador, é adequado ao trabalho que 
faz?                                                             
E: No verdadeiro sentido da palavra, acho que não.                            
e: Porquê?                                                                   
E: Porque não lido com electricidade. Embora a gente trabalhe com materiais de 
electricidade, não tem contacto nenhum.                                                                       
e: Mas o nome do seu trabalho é electricista bobinador, não foi o que me disse?                                                                        
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ADEQUAÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
E: Bobinador é a única coisa que tem a ver com o serviço. Acho que o electricista está a 
mais, devia ser só bobinador.                  
e: A designação mais correcta para o seu trabalho era bobinador?             
E: Sim, é o que eu faço, é bobinar.                                           
(Ent. 19) 
 
e: Portanto, posso começar pelo princípio que é, qual é a profissão que tem?                                                                     
E: Sou bobinador de BT/AT.                                                      
(...) 
e: Em termos da profissão, pensa que o nome de bobinador é adequado ao trabalho que o Maia 
faz?                                          
E: Nunca gostei, para ser sincero, agora, o mais adequado também não lhe sei dizer.                                                                    
e: Não gosta porquê?                                                         
E: Bobinador, o que é isso? AT, BT, o que é isso?                                                         
e: E se for electricista bobinador?                                          
E: Acho que já se adaptaria melhor, mas também, se calhar, estávamos a mentir um pouco. 
De electricista não tem nada, eu só vejo o fio e o alicate de corte.         
(Ent. 37) 

Não adequação 
– desempenho 
diferente 

e: Qual é a profissão que tem?                                                 
E: Eu aqui tenho a profissão de electricista.                                   
e: Electricista mas diz que é dita...                                           
e: Dita, porque, realmente, aqui dentro, pronto, a gente somos electricistas e trabalhamos 
como tal, mas, fundamentalmente, a gente considera um electricista uma pessoa que faz 
instalações. A gente aqui também as faz, mas dentro da parte eléctrica que nós fazemos 
aqui, acho que não considero que seja electricista. A gente faz às vezes mais serviço de 
serralharia do que outra coisa. Montar tubos, porque nós somos montadores electricistas, 
reparadores e uma série de coisas. Não quer dizer que a gente também não faça. Mas 
trabalhar directamente com a electricidade, com a corrente, não se trabalha. Não é 
como lá fora o trabalho de electricista.  
(Ent. 25) 
e: Proponho que comecemos pelo princípio. Qual é a sua profissão?            
E: Ora bem, sou electricista de manutenção industrial.                       
(...) 
e: Está adequado ao trabalho que faz?                                      
E: Não.                                                                       
e: Não? Porquê?                                                             
E: Isso era mais se eu estivesse na parte da manutenção e não estou.              
(Ent. 40) 

 

No subconjunto de sujeitos que afirma que o desempenho da actividade de 

trabalho é mais amplo do que a respectiva designação, não há uma concentração 

assinalável em termos de domínios profissionais. 2 indivíduos afirmam que a 

designação mais adequada seria de técnico (como podemos ver nos extractos do 

discurso do entrevistado 11), a qual, para além de estar associada a um nível de 

qualificação social superior, comporta uma titularidade socialmente mais prestigiante: 

mais próxima do trabalho intelectual e mais distante do trabalho manual. Associa-se 

ainda, na acepção do entrevistado 11, ao desempenho de um conjunto mais vasto de 

actividades, destacando-se a de controlo de qualidade. A este propósito, é 

interessante a reflexão de Zarifian (1996, p. 5-6), que refere, para além do surgimento 

de novos perfis hierárquicos (mais associados às capacidades de diálogo e animação 
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e não tanto ao controlo e domínio dos processos de tomada de decisão), o novo papel 

(mais formativo e menos isolado na execução das tarefas) desempenhado, 

precisamente, pelos técnicos. Todavia, chama a atenção para o facto de estas novas 

modalidades de cooperação conduzirem à constituição de novos grupos que se 

podem fechar em si mesmos, pondo “em causa solidariedades implícitas que outrora 

existiam nos locais de trabalho” (Ibidem, p. 6), e que, simultaneamente, conduzem à 

afirmação de fronteiras profissionais delimitadas. 

Podemos ainda referir que 5 indivíduos referem a adequação da designação da 

profissão tal como é exercida noutro sector de actividade, mais concretamente o da 

CCOP. Consideram que o electricista e o serralheiro são profissionais que 

desenvolvem actividades no âmbito do referido sector de actividade, sendo o seu 

desempenho efectivo, ora mais restrito, ora diferente da respectiva classificação.  

Numa última referência, neste domínio, cruzámos as duas análises acima 

explicitadas, o que nos permite perceber se o tipo de auto-etiquetagem da profissão 

que os sujeitos manifestam é, num momento posterior da entrevista, percepcionado 

por eles como adequada ao desempenho profissional.  
 

Quadro 9.22 

Adequação da auto-etiquetagem da profissão 

Adequação  
 

Sim Não TOTAL 

Auto-etiquetagem N % N % N % 
Classificação profissional formal 16 32 12 24 28 56 
Classificação escolar formal 1 2 3 6 4 8 
Classificação concreta 6 12 12 24 18 36 
TOTAL 23 46 27 54 50 100 

 

Desqualificação 

 

 

Entre os sujeitos que afirmam a existência da adequação em causa, 

predominam os que se auto-classificam por via da designação da profissão ou da 

categoria profissional. No entanto, é significativo o peso dos que consideram que ela 

não é adequada, verificando-se um desfasamento entre a classificação e o exercício 

concreto; mesmo que não seja adequada, os sujeitos manifestaram uma titularidade 

que coincide com a classificação profissional formal. Os sujeitos que optam por auto-

classificar a sua profissão de acordo com o seu desempenho concreto, consideram, 

maioritariamente, que ela é desadequada.  
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É também relevante a manifestação da desadequação entre a classificação 

escolar formal e o exercício concreto por parte de 3 entrevistados, havendo apenas 1 

indivíduo que considera que esta é adequada: trata-se de um electricista electrificador. 

Os 3 indivíduos referidos são electricistas montadores e bobinadores e constituem 

casos claros de desqualificação pelo exercício da actividade de trabalho: todos têm o 

ensino secundário, frequentaram vias profissionalizantes de ensino e as suas 

trajectórias internas têm uma duração igual ou inferior a 10 anos.   

 

A título de síntese, é interessante constatar que temos uma diversidade de 

representações da classificação profissional, cuja análise mais detalhada nos fornece 

indícios de associação com o grau de complexidade da actividade de trabalho, bem 

como com o capital escolar dos sujeitos, influenciando, este último, as expectativas 

profissionais dos trabalhadores.  

Assim, a etiquetagem da profissão constitui uma esfera importante de inclusão 

ou exclusão, no plano simbólico e de identificação, dos sujeitos (e do trabalho que 

desempenham) nos respectivos grupos profissionais. 

 

2.3.2. A qualificação da pertença profissional 

 

Para a análise da qualificação da pertença profissional, começaremos por 

realizar uma reflexão mais ampla sobre a temática da pertença profissional e 

afunilaremos, seguidamente, para dimensões de análise mais específicas. Assim, 

trataremos, genericamente, os factores de identificação dos sujeitos com a profissão; 

seguidamente, procuraremos saber se os sujeitos têm cartão ou carteira profissional15, 

sendo esta constitutiva de um indicador materializado da profissão; finalmente, 

equacionaremos os elementos de distinção relativamente às restantes profissões em 

análise (ainda que os elementos de distinção sejam, simultaneamente, de identificação 

e vice-versa). 

 

2.3.2.1. A identificação com a profissão 

 

A identificação com a profissão é uma dimensão da pesquisa apurada a partir da 

análise dos discursos na íntegra, e não apenas dos extractos relativos ao gosto 

                                                
15 A distinção entre as designações de cartão ou carteira profissional não tem qualquer significado 
diferenciado, variando, apenas, em função da profissão. Estamo-nos a referir a um documento que valida 
o exercício de uma profissão específica por parte do seu detentor. 
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manifestado pela profissão, na medida em que as partes dos discursos acerca, 

nomeadamente, das trajectórias, dos saberes ou da aprendizagem dão-nos indicações 

preciosas sobre esta problemática. Neste sentido, embora não tenham sido, de todo, 

os únicos a determinarem as nossas opções teórico-empíricas neste domínio, 

apresentaremos extractos que procuram ser elucidativos da categorização dos 

factores de identificação, inclusive dos discursos de 11 sujeitos onde transparecem 

posicionamentos contraditórios. 

Antecedendo uma abordagem cruzada da identificação com a profissão por 

factores de identificação, salientamos que 34 sujeitos se identificam com a profissão, 

14 não se identificam e outros 14 adoptam uma postura de indiferença, considerando 

que poderiam ter outra profissão qualquer, pois privilegiam a detenção de um emprego 

estável. 

 

 
Quadro 9.23 

Identificação com a profissão por factores de identificação 

Identificação com a profissão Sim Não 
 

Indiferença 

Factores de identificação N % N % N % 
Acções realizadas  10 5 2 4 5 10 
Materialidade do trabalho  19 38 8 16 7 14 
Memórias e vivências da infância  8 16 0 - 0 - 
Saberes  2 4 2 4 1 2 
Profissão 11 22 2 4 2 4 
N=50 

 

 

A grande concentração das manifestações dos sujeitos verifica-se em factores 

de identificação associados à materialidade do trabalho, ou seja, ao produto e à 

matéria-prima e aos dispositivos técnicos. Neste último caso – a ligação aos 

dispositivos técnicos – preponderam os metalomecânicos, pois são os únicos 

profissionais cuja acção de transformação que operam sobre o produto é, 

sistematicamente, mediada por máquinas. Por outro lado, trata-se de um grupo de 

trabalhadores cujas designações das profissões, como já referimos, estão associadas 

à designação das máquinas (por exemplo, um mandrilador opera uma mandriladora e 

um fresador uma fresadora). A ligação ao produto é também bastante relevante para 

alguns dos indivíduos.  
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A identificação com a profissão associa-se a memórias e recordações de 

infância, o que passa pela convocação de um passado integrante da vivência social do 

indivíduo. 

Outro factor de identificação relevante concretiza-se nas acções realizadas, o 

que está ligado ao desempenho do trabalho. 

Na medida em que foi extremamente difícil seleccionar extractos sumários que 

ilustrassem os factores de identificação referidos, optámos por destacar extractos do 

discurso do entrevistado 32, no qual podemos encontrar verbalizações de, 

praticamente, todos os factores de identificação. O sujeito manifesta um enorme gosto 

pelo trabalho, associado à fabricação de um produto em particular – as cubas de poste 

–, na medida em que: é um produto que fabrica na íntegra (efectuando todas as 

operações de serralharia, soldadura e controlo de qualidade) e há muito tempo, o que 

se traduz numa apropriação material e simbólica dos domínios de acção.  

 

 
Quadro 9.24 

Identificação com a profissão 

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
E: E depois, tive foi sorte, também de vir para esta empresa e deparei-me com um tipo de profissão que eu 
abracei com os dois braços, porque eu gostava, porque era um assunto que sempre me fascinou, porque eu, 
nos meus tempos de miúdo, passava por aquelas oficinazitas que se via nas ruas e tal, os indivíduos a 
soldar, e não sei quê, e sempre me fascinou aquilo. De vez em quando, parava mesmo, a olhar para aquilo e 
estavam lá os indivíduos, oficiais: “ó pá, não olhe para isto, que isto é terrível!”  
(...) 
e: E o Sr. trabalha sozinho, em equipa? 
E: Neste momento estou sozinho. Embora pertença a uma equipa de colegas que fazemos todos o mesmo 
trabalho, que é as chamadas cubas de poste. 
(...) 
E: Nunca reparou, por exemplo, ao passar numas aldeolazitas, nas cidades não se vê, mas nas vilas já se 
vê, aquelas cubazinhas de postes, postes de electricidade, eu faço isso. 
e: O Sr. faz as cubas do poste? Mas faz tudo, os lados, a tampa...? 
E: Tudo. Só não equipo o que diz respeito à parte eléctrica. 
e: Portanto, também ensaia... 
E: Também ensaio. Monto, soldo e ensaio. Ponho-a pronta a ir para a pintura, depois da pintura segue para os 
enchimentos de óleos e meter aquelas coisas lá dentro o miolo que é aquela parte eléctrica, mas parte de 
serralharia, eu executo o trabalho desde que começa até que acaba. 
(...) 
E: O trabalho das cubas de poste é muito mais exigente, embora o ventilador tenha um trabalho manual mais 
intensivo, fazia-se muitas coisas à mão, naquela altura, as pás, as hélices, era tudo feito à mão.  
(...) 
e: De tudo o que fez, em termos de trabalho, aqui na empresa, desde que começou até hoje, o que é que gostou de 
fazer? 
E: Gosto muito das cubas de poste. 
(...) 
e: Costuma dar as suas opiniões aos chefes, as suas? 
E: Com certeza! Partilho, muitas vezes, as minhas opiniões, nas situações. 
e: E a administração? 
E: Não, quer dizer, se tenho assim algum relacionamento? Não. 
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EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 
e: Não conhece a administração? 
E: Às vezes converso, ainda há dias recebi um prémio de imaginação, digamos assim. 
e: De sugestão? 
E: De sugestão. 
e: Foi o primeiro que apresentou? 
E: Foi o segundo. Uma ocasião desenvolvi uma coisinha para as cubas de poste, embora não fosse desta 
maneira que elas são feitas agora, são as antigas que havia antigamente; nós agora as que fazemos são 
rectangulares, mas antigamente fazíamos umas que tinham, assim, um ligeiro descaimento, se um dia se der 
a esse cuidado, se passar na rua há-de reparar. Há umas que são rectangulares, completamente. Há outras 
que são assim descaídas, a tampa está assim descaída; E nessas, que se faziam nessa altura, apareceu a 
oportunidade para eu desenvolver uma peça, que dava mais jeito, era mais funcional fazer, pronto, 
arranjei, fiz e depois aconselharam-me a meter para as sugestões, e meti. Isto já foi há uns anitos largos. 
E deram-me um prémio de dez mil escudos. 
(...) 
Trabalhamos muito para o estrangeiro, fazemos cubas para o estrangeiro, fico satisfeito em saber, por 
exemplo, que o meu trabalho não é só feito para aqui, para consumo interno, mas que também se estende a 
outros países.  
(...) 
e: O que é que mais aprecia no seu trabalho, na sua profissão, no emprego que tem, o que é que mais aprecia? 
E: A serralharia em si. É uma actividade, que tem uma arte. Eu acho que essa arte é importante. 
(...) 
e: O que é para o Sr. ser serralheiro? 
E: Ser serralheiro é uma arte para a qual alguma coisa no meu íntimo me disse que eu teria um certo jeito, 
e eu desenvolvo, dentro dos meus conhecimentos, faço o melhor que sei, e acho que é uma arte a que se 
tem que dar o devido respeito, porque, sem ela, muitas coisas não funcionariam, é isso, fundamentalmente. 
(...) 
e: Se eu lhe pedisse para acabar estas frases, por favor. O que é que lhe sugere? 
E: Nós os serralheiros somos uns artistas. 
e: E os electricistas?  
E: Os electricistas são, talvez os mestres. Os mestres não, talvez os sábios. 
e: E os soldadores? 
e: Os soldadores são, eu acho que são, fazendo fé aquilo que eu faço, acho que são uns excelentes mestres, 
puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque, é mesmo do coração que digo, ao longo da minha vida 
de trabalho tenho tido alguns prejuízos financeiros por levar a sério aquilo que faço, porque faço mesmo com o 
coração, quer dizer, faço, sinto aquilo que estou a fazer, faço com vontade de fazer. Digo-lhe isto de coração, 
que me tira horas de sono, eu estou em casa, a dormir e durante a noite acordo e estou a pensar naquilo 
que deixei por fazer e que amanhã vou dar continuidade. 
(Ent. 32) 

 

 

A ligação do trabalhador ao produto (e, logo, à materialidade do trabalho) 

associa-se à identificação com a profissão, sendo esta percepcionada como uma 

“arte”, resultando, do seu exercício, uma “obra”. Concomitantemente, o profissional é 

um “artista” que cria “obras”, como a que podemos ver na fotografia.  

 



 822 

Figura 9.4 

Cuba de poste 

 
           Fonte: Fotografia da investigadora 

 

A título conclusivo, destacamos o facto de os sujeitos que manifestam 

identificação com a profissão referirem factores associados, predominantemente, à 

materialidade do trabalho e à profissão em si. Como refere Tap (1998), a identidade 

passa pela acção: somos aquilo que fazemos. 

Os discursos dos que recusam tal identificação ou para quem esta é indiferente, 

deixam transparecer factores de identificação mais associados à materialidade do 

trabalho, factor sempre predominante. Podemos, deste modo, afirmar que a diferença 

mais assinalável se encontra na identificação com a profissão e com as memórias do 

passado, factores claramente característicos dos sujeitos que manifestam uma 

identificação com a profissão. Estes factores encontram-se interligados, na medida em 

que a identificação com a profissão configura-se num processo diacrónico de 

cimentação dos referenciais de pertença.  

 

A detenção de cartão ou carteira profissional constitui um indicador da 

importância que os sujeitos conferem a um marcador identitário materializado da 

profissão. 

Dos 32 sujeitos que afirmam deter cartão ou carteira profissional, 24 assumem-

na como constituindo uma manifestação de pertença profissional, ao explicitarem com 
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pormenor os elementos que o cartão ou carteira profissional contém, visíveis na cópia 

que nos foi entregue por um dos trabalhadores. 
 

Figura 9.5 

Cartão profissional 

Fonte: Cópia cedida por um trabalhador da empresa.  
 

De entre os vários elementos presentes no cartão, destacamos o facto de 

constituir um “certificado profissional”, que atesta a ligação do título ao seu detentor, 

contemplando, não apenas a designação da profissão, mas também o seu 

posicionamento na hierarquia classificatória das categorias profissionais. Refira-se, 

ainda, que o cartão contempla informação acerca do nível de escolaridade, o qual 

constitui outro tipo de classificação social, por intermédio dos títulos escolares. A 

carteira profissional do electricista especifica, ainda, as actividades para as quais o 

trabalhador está certificado, sendo designadas como “especialidades”, tais como, por 

exemplo, “bobinagem”, “alta tensão” ou “construção e reparação de aparelhagem 

eléctrica”16. 

                                                
16 Esta informação foi obtida junto de um dos sindicatos do sector. A detenção de cartão ou carteira 
profissional constitui, para a nossa pesquisa, exclusivamente, um indicador, entre muitos outros, da 
dimensão em questão. Neste sentido, não o abordamos de forma exaustiva. A sua análise aprofundada 
implicaria determo-nos sobre a problemática da certificação profissional e do papel das organizações 
sindicais neste domínio, a qual se enquadra no tema mais vasto dos processos e mecanismos de 
classificação social. A título, apenas, de curiosidade, refira-se que, antes do 25 de Abril, nem todos os 
trabalhadores eram obrigados a ter carteira profissional. Um dos grupos profissionais que a detinha, 
compulsivamente, era o dos electricistas. Após o 25 de Abril, estes mantêm-na e, relativamente aos 
restantes trabalhadores, alguns sindicatos emitem, em finais dos anos 70 e inícios de 80, juntamente com 
o cartão de associado, um cartão profissional, o qual não era obrigatório; é o que podemos visualizar no 
corpo do texto. Como nos afirmou um sindicalista, tratava-se de “um BI profissional para satisfazer o ego 
dos trabalhadores”, os quais solicitavam algum documento que atestasse o exercício da profissão. Os 
sindicatos emitem estes cartões, pois, após o 25 de Abril de 74, verifica-se um movimento generalizado 
de criação dos sindicatos verticais, que passam, neste caso concreto, não apenas a representar os 
electricistas, mas todos os trabalhadores das indústrias eléctricas. Paralelamente, é efectuada uma 
alteração da designação da carteira profissional dos electricistas para “cartão de electricista”, o que atesta 
a apropriação que estes profissionais efectuam deste tipo de documento comprovativo e, neste caso, em 
particular, imprescindível ao exercício da profissão. 
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Os restantes 8 não conferem importância à detenção do cartão ou carteira 

profissional, o que é visível em expressões do tipo: “não sei bem se tenho, mas pensa que sim”; 

“não sei bem qual é a designação que vem referida”. Em alguns casos afirmam, mesmo, que têm, 

mas que não tem qualquer importância.    

A não materialização da pertença profissional é uma realidade para 18 

indivíduos, predominando trabalhadores mais novos (entre os 20 e os 29 anos) afectos 

às actividades de trabalho menos complexas (montagem e ligação), o que indicia, para 

alguns, a perda de importância da profissão em prol do diploma escolar. Vejamos um 

exemplo: 

 
Quadro 9.25 

Detenção de cartão ou carteira profissional 

EXTRACTO ILUSTRATIVO 
e: Tem carteira profissional?                                         
E: Não. Tenho o certificado de aptidão profissional, que me dá equivalência ao 12º e no qual refere também 
as saídas profissionais que eu tenho. 
(Ent. 37)      

 

Podemos, então, concluir que estamos em presença de um conjunto de 

indivíduos que manifestam uma identificação com a profissão, verbalizando factores 

particularmente associados à prática em si e ao valor que lhe conferem, 

independentemente de a referida identificação estar associada a títulos escolares ou 

profissionais. 

 

2.3.2.2. A distinção profissional 

 

A distinção profissional é uma realidade para um conjunto amplo de indivíduos 

(apenas 7 sujeitos afirma não haver qualquer distinção) e efectua-se, essencialmente, 

por via das acções realizadas, ou seja, dos actos que conferem especificidade 

intrínseca ao exercício profissional (36 indivíduos). Todavia, outros factores são 

apontados, a saber: as capacidades, qualidades e saberes individuais (10); as 

condições de exercício da actividade de trabalho (8); a materialidade do trabalho (8). 

Em termos de especificidades profissionais, constatámos a existência de uma 

distribuição entre os vários factores, excepção feita aos 8 sujeitos que fazem 

referência às condições de exercício da actividade de trabalho, dos quais 4 são 

serralheiros soldadores, o que se prende, de algum modo, com as particularidades das 
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condições e espaço físicos que já tivemos oportunidade de referir acerca do exercício 

desta actividade17. 

 
Quadro 9.26 

Factores de distinção profissionala)  

FACTORES 
DE 

DISTINÇÃO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

As acções 
realizadas 

e: Quais são as características que distinguem a profissão de electricista das outras que há na 
divisão? Dos serralheiros, soldadores, dos bobinadores...                                                              
E: Os bobinadores também são electricistas. É tudo igual. Só que lá está, eu se for para a 
bobinagem, neste momento, não sei fazer a bobinagem. E se eles vierem fazer o que eu estou a 
fazer, também não sabem. Por exemplo, se for pôr um serralheiro a ligar um transformador, 
ele não sabe. E eu, se for a fazer um serviço de serralheiro, também não sei nada. É o 
trabalho que cada um faz, isso é que distingue. Aquele é electricista, aquele é serralheiro, 
aquele é mecânico.               
e: Se eu mostrasse estas frases, como é que as acabava?         
E: Nós os electricistas somos electricistas. Eles os soldadores são soldadores, se são 
soldadores não podem ser electricistas. Eles, os serralheiros são serralheiros. Cada qual no 
seu serviço.                                                     
(Ent. 41) 
 
e: O que é que, quais são as características que acha que distinguem a profissão das outras que 
há aqui no MT? Quer aqui, quer na montagem?         
E: Aqui no MT, no MT é, ora bem está a falar neste sector, é totalmente diferente. É 
totalmente diferente, porque lá em cima não soldam, sei lá, não furam. Ali, praticamente é 
apertar parafusos. E fazer ligações.                                                             
(Ent. 45) 
 
e: O que é que distingue a sua profissão das outras que há aqui, dos electricistas e dos 
serralheiros lá de baixo?                                 
E: Os serralheiros lá de baixo é como lhe disse. Os electricistas é só relacionado com 
aparelhos, fazer ligações, no qual nós não estamos inseridos. Eu fazia isso lá fora, ligava 
linhas com linhas, portanto, números com números. Por exemplo, a ligar aquele comutador, 
vamos imaginar que tem duas linhas trinta. Eu tenho que meter uma de trinta em cima e uma 
de trinta em baixo, isso no fundo não é com o electricista, que era ligar números com 
números. 
(...)     
e: Não há mais nada que distinga as profissões, estas que acabamos de referir?                                                                      
E: Não, é pelo trabalho.                                                      
(Ent. 50) 

As 
capacidades, 
qualidades e 
saberes 
individuais 

e: E o que é que distingue a profissão de serralheiro das outras profissões que há na divisão?                                                 
E: O electricista é capaz de ter um trabalho mais leve, mas é capaz de ter de ter mais 
capacidades. É capaz de ser mais difícil e exigente.                                       
e: Se eu lhe mostrasse estas frases, como é que as acabaria?                 
E: Não estou a ver... O nosso trabalho de serralheiro é um trabalho pesado. O do electricista é 
um trabalho leve, mas também requer...                   
(Ent. 31) 
 
e: Quais são as características que distinguem a sua profissão das outras que há aqui na 
empresa?                                                
E: Então, é a própria ciência.                                                
(Ent. 44) 

                                                
17 Cf. capítulo 5. 
 



 826 

FACTORES 
DE 

DISTINÇÃO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

A materialidade 
do trabalho 

e: O que é que diferencia as profissões umas das outras?                     
E: Diferencia, porque para mim é torneiro, o outro é fresador. Há sempre uma distinção. Não é 
igual.                                                                  
e: Porque é que não é igual? O que é que é diferente?                          
E: Fresador, portanto, trabalha numa fresadora. Torneiro trabalha num torno. Pronto, há 
diferenças de máquinas, está a ver?                                
e: Tem a ver com as máquinas?                                                
E: Exactamente. Furador trabalha numa máquina de furar. Se for fresador, trabalha numa 
fresadora. Se for torneiro, trabalha num torno. Se for serralheiro, trabalha na banca. E 
assim sucessivamente.                                                       
(Ent. 6) 
 
e: Quais são as características que acha que distinguem a sua profissão das outras, que há aqui 
no AP?                                                   
E: Tais como pintor e isso do género? Talvez o material, a matéria-prima. Aqui é ferro, o 
pintor é tinta, o carpinteiro madeira...                                                     
(Ent. 9) 

As condições 
de exercício da 
actividade de 
trabalho 

E: Os electricistas são aquelas pessoas que montam, que ligam os fios. É o trabalho mais 
prático, mais ágil, mais fácil. O electricista é muito mais fácil, é muito menos trabalhoso. É um 
trabalho que não é muito puxado, muito cansativo. Enquanto os serralheiros não, como você 
vê, o serralheiro anda completamente todo sujo, todo preto, e nós somos capazes de 
andar todos brancos. A diferença é essa. Os serralheiros é um trabalho mais sujo, o 
electricista é um trabalho mais limpo.                                                                   
(Ent. 20) 

a) Optámos por não incluir extractos de algumas das entrevistas dos 7 sujeitos que manifestam a ausência de qualquer 
distinção profissional, na medida em que não têm qualquer relevância ilustrativa.  
 

A exclusividade do exercício profissional constitui um indicador importante de 

distinção profissional, pois a sua afirmação tem subjacente a delimitação de um campo 

com fronteiras definidas e cuja entrada pressupõe encetar um processo de 

aprendizagem e dominar um conjunto de saberes específicos. 

Em consonância com a distinção profissional, os indivíduos afirmam a 

exclusividade do exercício da profissão, ainda que o peso das respostas não seja tão 

significativo (30 respostas). A afirmação da exclusividade assume contornos 

diferenciados consoante a profissão em causa. 
 

 

Quadro 9.27 

Exclusividade do exercício profissional 

(% em coluna) 

Profissão  
 

Metalome-
cânico 

Electricista 
electrificador 

Electricista 
bobinador 

Electricista 
montador 

Serralheiro 
soldador 

Serralheiro 
montador 

Exclusividade N % N % N % N % N % N % 
Sim 7 100 5 83.3 3 25 3 30 8 88.9 4 66.7 
Não 0 - 1 16.7 9 75 7 70 1 11.1 2 33.3 

        N=7   N=6               N=12           N=10        N=9     N=6 
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Como podemos constatar, são as profissões associadas à realização de 

actividades de trabalho de maior de grau de complexidade, que afirmam a 

exclusividade do exercício profissional, o que é devido às exigências de aprendizagem 

e às especificidades do saber em uso. A verbalização da existência de um domínio 

profissional claro e delimitado é particularmente evidente nos profissionais 

metalomecânicos, os quais valorizam a profissão que desempenham. Destacam-se, 

deste modo, os trabalhadores da direcção Fabricações Mecânicas. 

 

 
Quadro 9.31 

Exclusividade do exercício profissional 

EXCLUSIVI-
DADE EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Sim 

e: E só alguém com a profissão de torneiro é capaz de fazer o seu trabalho?                                                                    
E: Dentro desse espírito é, porque se colocarmos um indivíduo das furadoras não faz! Ora 
bem, faz se tiver os conhecimentos que nós temos, Portanto, um indivíduo que saia dali dos 
tornos sem saber nada das furadoras, também chega lá e dá um furo ou furos mas... se 
praticar mais tempo a máquina, se conhecer bem a máquina e depois começa a executar o 
trabalho conforme os outros, mas para isso tem que haver também uma adaptação à 
máquina e ao sistema de trabalho.                                            
(Ent. 1) 
 
e: Pensa que só alguém com a sua profissão é capaz de fazer o seu trabalho?                                                                     
E: Sim, poderá outro dar um jeitito ao meu trabalho, como eu saio da minha profissão, posso 
começar a pintar uma parede mas se calhar o pintor demora uma hora e eu demoro 3 ou 4, não 
é a mesma coisa, cada um deve estar na sua profissão.                                                       
(Ent. 14) 

Não 

e: Acha que só alguém com a sua profissão é capaz de fazer o seu trabalho?                                                                     
E: Não, qualquer pessoa pode chegar ali e fazer aquele trabalho.              
(Ent. 22) 
 
e: Acha que só alguém com a sua profissão é que é capaz de fazer aquilo que faz?                                                                      
E: Ah, não! Dentro desta casa está tudo tão simplificado que qualquer pessoa faz.         
(Ent. 43) 

 

 

Os sujeitos que afirmam a não exclusividade do exercício profissional, são, na 

sua maioria, electricistas montadores e electricistas bobinadores, profissões afectas à 

actividade de trabalho de grau reduzido de complexidade: a montagem e ligação de 

peças, de componentes de produtos e de produtos. Um caso ambivalente é o dos 

serralheiros montadores que afirmam, na sua maioria, a exclusividade do exercício 

profissional. Ainda que o grau de complexidade da actividade de trabalho que realizam 

seja reduzido, levantamos a hipótese de podermos estar em presença de indivíduos 

com uma consciência profissional muito ligada à profissão de serralheiro, o que se 

prende, igualmente com a sua idade: os 4 indivíduos em questão têm entre 52 e 55 
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anos, enquanto que, entre os electricistas bobinadores e montadores predominam 

escalões etários mais baixos (dos 20 aos 29 e dos 30 aos 39). 

 

2.4. A adesão às dinâmicas sindicais 

 

Para além dos referenciais de pertença organizacional e profissional, 

procuramos equacionar a implicação dos sujeitos em actividades das entidades 

representativas dos trabalhadores, ou seja, os sindicatos e a comissão de 

trabalhadores18. 

No que respeita aos sindicatos, podemos, desde já, afirmar que a maioria dos 

sujeitos são sindicalizados (30), e 4 pretendem sindicalizar-se no curto prazo. Para 

estes 34 sujeitos, procurámos compreender as razões que os levam a optar pela 

sindicalização. 

  
Quadro 9.28 

Razões da filiação sindical 

Defesa dos 
direitos dos 

trabalhadores 

Protecção e 
segurança 
individual 

“Obrigatoriedade” Obtenção de 
carteira 

profissional 

TOTAL 

N % N % N % N % N % 
19 55.9 12 35.3 2 5.9 1 2.9 34 100 

          N=34 
 

Como podemos constatar, o argumento justificativo da filiação sindical está 

associado à representação – comum e legislada – do papel do sindicato de defesa dos 

direitos dos trabalhadores19. Por seu turno, não são de negligenciar razões mais 

                                                
18 Tal como já afirmámos, 2 dos 50 entrevistados assumem um referencial de pertença particularmente 
intenso neste domínio, na medida em que são dirigentes sindicais: um é membro da comissão de 
trabalhadores; outro é membro de um sindicato do sector. 
19 O Decreto-Lei n.º 215-B/75, no qual são legisladas “as bases do ordenamento jurídico das associações 
sindicais”, define, na alínea b) do artigo 2.º, sindicato como “associação permanente de trabalhadores 
para defesa e promoção dos seus interesses sócio-profissionais”. O papel dos sindicatos nestes termos é 
reforçado no artigo 4.º, onde se lê: “compete às associações sindicais defender e promover a defesa dos 
direitos e interesses sócio-profissionais dos trabalhadores que representam”. No entanto, é de frisar que 
os sócios não estão isentos de obrigações. A partir de uma cópia do cartão de sócio (datado de 1980) 
cedida por um trabalhador, pode ler-se: “são deveres dos sócios: a) participar nas reuniões da 
Assembleia Geral e nas demais actividades sindicais; b) exercer os cargos para que foram eleitos; c) 
cumprir e velar pelo cumprimento dos Estatutos e das deliberações dos órgãos directivos; d) prestar à 
Direcção a colaboração que lhe for pedida para a realização dos fins do Sindicato; e) pagar a quota 
mensal correspondente a 1% do vencimento base ilíquido; f) comunicar à Direcção, no prazo máximo de 
30 dias a mudança de residência, a reforma e os impedimentos por serviço militar; g) comunicar à 
Comissão Disciplinar o desemprego, no prazo máximo de 15 dias; h) estão isentos do pagamento de 
quotas os sócios que deixaram de receber as respectivas retribuições por motivo de doença, cumprimento 
do serviço militar e desemprego, mantendo porém todos os direitos e obrigações”. 
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associadas a interesses individuais, designadamente, a importância do papel do 

sindicato para salvaguardar a estabilidade do emprego, bem como a obtenção da 

carteira profissional de electricista (referida apenas por um indivíduo), a qual não é 

necessária para o exercício das suas funções na empresa, mas sim para a actividade 

complementar que exerce20.  

Temos, ainda, 2 indivíduos que justificam a sua adesão ao sindicato por terem 

sido, na altura, confrontados com essa hipótese, como se de uma obrigação se 

tratasse e não de uma opção. 

 

                                                
20 Estamo-nos a referir ao exercício da profissão de electricista no sector da CCOP, no qual, para ser 
aprovado um pedido de construção de um empreendimento imobiliário, o electricista responsável pela 
respectiva electrificação tem de estar certificado. 20 Autores como Hoc (1996) abordam esta dimensão em 
termos metacognitivos, ou seja, da representação que os sujeitos têm e verbalizam acerca de si próprios, 
dos saberes que detêm e do que estão preparados para realizar. 
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Quadro 9.29 

Razões da filiação/ não filiação sindicala)  

RAZÕES FILIAÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Defesa dos 
direitos dos 
trabalhadores 

e: É sindicalizado?                                                          
E: Sou.                                                                       
e: Porquê?                                                                   
E: Não é que eu tenha problemas com a empresa, mas o sindicato sempre foi 
uma organização que sempre tratou dos interesses dos trabalhadores, é ele 
que negoceia os nossos contratos, e o sindicato, para ter poderes, para 
negociar os contratos precisa de ser pago. Tem de haver sócios.                                                          
(Ent. 14) 
 
e: O Sr. também é sindicalizado?                                
E: Sou.                                                                       
e: Porquê?                                                                   
E: Porque acho que é uma força que todos nós devemos ter, que é a do 
sindicato, que acho que luta pelos trabalhadores.                             
(Ent. 41) 

Protecção e 
segurança 
individual 

e: E é sindicalizado?                                                        
E: Sou.                                                                      
e: Porquê?                                                                   
E: Por uma questão de segurança.                                              
(Ent. 19) 

“Obrigatorie-
dade” 

• 
Fi

lia
çã

o 
si
nd

ic
al
 

e: É sindicalizado?                                                          
E: Sou.                                                                       
e: Porquê que é sindicalizado?                                               
E: Ora bem, porque na altura, quando vim para aqui, toda a gente era 
sindicalizada. E eu tenho o cartão do sindicato. E nós éramos, praticamente, 
obrigados a descontar, a firma em si, descontava-nos essa tal cota para o 
sindicato. E eu tenho ali o meu cartão do sindicato como um operário 
qualificado, mais nada.  
(Ent. 29) 

Desempenho 
ineficaz dos 
sindicatos 

• 
N
ão

 f
ili
aç

ão
 s

in
di

ca
l 

e: Tem carteira profissional?                                  
E: Não, nem sequer sou sindicalizado.                                            
e: Porquê?                                                                   
E: De uma maneira geral, os sindicatos são demasiado fechados e estão um 
bocado partidarizados, penso eu, e não tomam verdadeiramente consciência 
dos problemas dos trabalhadores. Embora ache que eles façam a luta por 
coisas que são justas para os trabalhadores, mas estão muito ligados a certas 
facções políticas. Eu acho que deviam ser, pura e simplesmente, independentes 
e preocuparem-se mais, verdadeiramente, com os problemas dos 
trabalhadores.     
(Ent. 18) 
 
e: É sindicalizado?                                                
E: Não. Já fui, mas deixei de ser, porque os nossos sindicalistas aqui ficaram 
com o nosso dinheiro.                                                         
(Ent. 50) 

a) Optámos por não incluir extractos de algumas das entrevistas do único sujeito que refere que a filiação sindical teve 
como objectivo a obtenção de carteira profissional, na medida em que não têm qualquer relevância ilustrativa.  
 

Dos 16 sujeitos não sindicalizados, é, em primeiro lugar, de referir que 7 já foram 

sindicalizados e deixaram de o ser, justificando a sua atitude, criticamente, pela 

ausência de ética dos dirigentes sindicais e a descrença no papel dos sindicatos, por 

força da sua politização e da adesão aos interesses das entidades empregadoras. Os 
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mesmos argumentos são apresentados pelos restantes sujeitos que nunca foram 

sindicalizados, nem apresentam qualquer intenção de o ser. 

No que respeita à comissão de trabalhadores, as opiniões quanto ao seu papel 

dividem-se. Senão vejamos: 

 
Quadro 9.30 

Papel da comissão de trabalhadores 

Defesa dos 
direitos dos 

trabalhadores 

Não defesa dos 
direitos dos 

trabalhadores 

Ausência de 
ética dos seus 

membros 

Sem opinião 

N % N % N % N % 
30 60 14 28 4 8 4 8 

     N=50 

 

À semelhança do que vimos com os sindicatos, também aqui temos um 

predomínio de um argumento de cariz colectivo acerca do papel da comissão de 

trabalhadores: a defesa dos direitos dos trabalhadores, agora ao nível da empresa. 

 
Quadro 9.31 

Papel da comissão de trabalhadoresa) 

PAPEL 
DESEMPE-

NHADO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Defesa dos 
direitos dos 
trabalhadores 

e: Qual é a sua opinião em relação à actividade da comissão de trabalhadores?                                                               
E: Olhe, a minha opinião sobre eles é que ela é necessária. O sindicato é uma coisa à parte, 
para defender os nossos interesses lá fora. Aqui a comissão de trabalhadores é necessária 
para ser um veículo de transmissão entre a direcção e nós. Uma delegação, um grupo 
falar com a direcção, pôr os nossos problemas, a direcção chama-os e põe-lhes os 
problemas a eles, e eles transmitem-nos, nós não podíamos ir um a um pôr o problema à 
direcção, nem nos recebiam. Assim, a própria comissão de trabalhadores representa-nos a 
nós. São meia dúzia de pessoas mas essa meia dúzia representa toda a gente da Electro. 
(Ent. 11) 
 
e: E os membros da comissão de trabalhadores, conhece-os?                    
E: Conheço alguns.                                                           
e: Qual é a opinião que tem acerca da actividade da comissão de trabalhadores?  
E: Eu acho que a comissão faz sempre falta, desde que seja um órgão de defesa e 
intervenção em relação às nossas questões.                           
e: E isso tem acontecido?                                                    
E: Tem, acho que sim. Há pessoas que dizem que a comissão não faz nada, que a comissão isto, 
que a Comissão aquilo, mas eu não vejo o porquê das pessoas falarem assim, porque a comissão 
faz aquilo que pode e aquilo que lhe compete.        
(Ent. 22) 
 
e: Conhece os membros da comissão de trabalhadores?              
E: Conheço.                                                                   
e: Que opinião é que tem acerca da actividade deles?                         
E: É sempre uma actividade boa, a gente vai sabendo de muita coisa, se temos qualquer 
problema assim para resolver, a gente não vai subir as escadas lá acima ao director, por 
exemplo. A gente põe o problema à comissão de trabalhadores e a partir daí eles tentam 
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PAPEL 
DESEMPE-

NHADO 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

resolver o melhor possível.                                            
(Ent. 41) 

Não defesa dos 
direitos dos 
trabalhadores 

e: Conhece os membros da comissão de trabalhadores?                         
E: Conheço.                                                                  
e: Qual é a opinião que tem acerca da actividade deles?                     
E: Muito má. Fraca. Quer dizer, eles fazem coisas boas, mas não vejo assim eles a 
entrarem em vigor. Ou eles não fazem coisas, porque não têm apoio de ninguém, sei lá, não têm 
apoio dos trabalhadores.                                                 
(Ent. 20) 
 
e: Conhece a comissão de trabalhadores?                                      
E: Conheço.                                                                   
e: E está satisfeito?                                                      
E: Não. Porque, enfim, já aqui falamos no FM, quando foi a nossa transferência, a comissão 
de trabalhadores não se debruçou sobre isso. Não nos apoiou, não nos deu apoio. Devia 
ter dado.                                                               
(Ent. 45) 

Ausência de 
ética dos seus 
membros 

e: Conhece os membros da comissão de trabalhadores?                          
E: Conheço alguns. Alguns até são nossos colegas de trabalho, lá de baixo.                       
e: Qual é a opinião que tem acerca da actividade da comissão?                
E: Acho que poderia fazer muito mais. Acho que não faz aquilo que podia fazer. Acho que 
falta ali muita coisa, há muitos interesses pelo meio. Por exemplo, nós vemos aí pessoas em 
cargos que serão filhos ou afilhados de pessoas que pertencem à comissão de 
trabalhadores. Quer dizer, se a comissão de trabalhadores é uma oposição à empresa, como é 
que às vezes a gente vê aí pessoas ligadas à comissão de trabalhadores a ocuparem 
cargos que nós, certos elementos lá de baixo, estariam mais aptos para ocuparem esses 
cargos e não estamos lá. Porquê?                                                                       
(Ent. 28) 

a) Optámos por não incluir extractos de algumas das entrevistas dos 4 sujeitos que manifestam não ter qualquer 
opinião neste domínio, na medida em que não têm qualquer relevância ilustrativa.  
 

Por seu turno, não é de negligenciar a opinião contrária, o que demonstra algum 

descontentamento com a acção desta instância de negociação. 

 

Podemos concluir que estamos perante um conjunto de sujeitos que aderem, na 

sua maioria, às dinâmicas sindicais, sendo mais críticos face ao desempenho da 

comissão de trabalhadores do que do sindicato. É possível que este posicionamento 

se prenda com o facto de os seus membros estarem mais próximos dos trabalhadores, 

realizando estes um acompanhamento e uma avaliação da sua actividade.  

 
3. Os processos e mecanismos de atribuição de sentido 

 

Neste ponto procuraremos abordar os mecanismos de atribuição de sentido do 

duplo ponto de vista da auto e da hetero-atribuição.  

No que respeita à auto-atribuição de sentido, subdividimo-la em atribuição 

interna e externa.  
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Em termos da atribuição de sentido interna, considerámos indicadores relativos 

ao conceito de imagem de si, o qual permite associar a percepção que o sujeito 

manifesta acerca de si próprio com a prática, pois reflecte a imagem que ele tem de si 

enquanto sujeito em acção. Desenvolveremos três dimensões diferenciadas da 

imagem de si: 

- uma relativa à actividade de trabalho desempenhada, em que analisaremos as 

manifestações dos sujeitos relativamente à adequação dos saberes detidos ao 

seu desempenho profissional, aos resultados do mesmo e o auto-

reconhecimento da amplitude do desempenho profissional21;  

- uma segunda, em que equacionaremos o significado do trabalho para os 

sujeitos, concretizada na análise dos valores expressos face a ele, do grau de 

satisfação e da projecção da imagem de si nas actividades que realiza, 

diferenciando as actividades de identificação e as de não identificação;  

- uma terceira dimensão, em que procuraremos testar a identificação dos sujeitos 

com classificações sociais com um peso ideológico assinalável: a de operário e 

a de trabalhador competente; se esta última está associada aos modelos mais 

recentes de organização do trabalho e de incremento do esforço e do 

desempenho individual, já a primeira é relativa ao sentimento de pertença a um 

grupo, a uma classe social, na linha da perspectiva marxiana22. 

Analisámos a atribuição de sentido externa, ou seja, o que os sujeitos 

consideram que os outros lhe atribuem, tomando como referência dois subconjuntos 

de sujeitos que estão presentes nas dinâmicas quotidianas de interacção: os colegas 

de trabalho e os superiores hierárquicos directos, perspectivando, também aqui, 

destacar a dimensão relacional das formas de identificação e a interpretação 

subjectiva do reconhecimento externo. 

A hetero-atribuição de sentido é relativa à classificação que os indivíduos 

efectuam dos sujeitos acima referidos, aos quais acrescentamos os trabalhadores 

contratados pela empresa ao abrigo do regime de trabalho temporário. Não os 

                                                
21 Autores como Hoc (1996) abordam esta dimensão em termos metacognitivos, ou seja, da 
representação que os sujeitos têm e verbalizam acerca de si próprios, dos saberes que detêm e das 
actividades que consideram estar preparados para realizar. 
22 À semelhança da abordagem da pertença profissional, estamos em presença de classificações sociais. 
Se no domínio da pertença estão em causa classificações associadas ao domínio profissional do sujeito, 
aqui referimo-nos a processos de etiquetagem mais genéricos, ligados a processos sócio-históricos 
complexos e que nos permitem apreender o resultado manifesto dos processos internos de atribuição de 
sentido face a grupos gerais: os “competentes”, que se opõem aos “incompetentes” (rótulo com uma 
eficácia simbólico-ideológica assinalável); os “operários”, por contraponto aos “intelectuais”. 
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incorporámos na categoria de colegas, pois nem sempre são considerados como 

pares, quer do ponto de vista das relações cognitivas, quer afectivas23.  

 

3.1. A atribuição de sentido interna: a verbalização da imagem de si 

 

3.1.1. A atribuição de sentido interna face à prática 

 

A amplitude do desempenho profissional é comum à esmagadora maioria dos 

indivíduos (45), isto, é, consideram estar preparados para executar outras acções. 

Todavia, encontrámos algumas diferenças.  

Figura 9.6

Auto-atribuição de sentido relativamente à 

amplitude do desempenho profissional

38%

11%

31%

20%

Desempenho restrito

Desempenho alargado - multivalência profissional 

Desempenho alargado - polivalência profissional

Sem concretização

 
    N=45 

 

A maioria considera que o desempenho é restrito à sua actividade de trabalho 

(17) e 14 sujeitos auto-avaliam-se como capazes de executar acções no âmbito de 

outras profissões, que não a sua, afirmando, deste modo, uma potencial polivalência 

profissional. Se adicionarmos estes casos aos que se consideram multivalentes, ou 

seja, preparados para executarem outras actividades de trabalho no âmbito da sua 

profissão, estamos perante o conjunto de sujeitos que consideram que o seu 

desempenho profissional é alargado.  

                                                
23 A hetero-atribuição de sentido relativamente aos trabalhadores temporários por parte dos entrevistados 
não é uma dimensão constitutiva do guião da entrevista. Optámos por a analisar, na medida em que 
constituiu um tema presente nos discursos de um conjunto significativo de sujeitos. 
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Quadro 9.32 

Auto-atribuição de sentido relativamente à amplitude do desempenho profissional  

TIPO DE 
DESEMPE-

NHO  
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Desempenho 
restrito 

e: Para além do trabalho que faz, nas tampas, acha que está preparado para fazer outros 
trabalhos?                                   
E: Acho que sim. Qualquer um de soldadura. Da parte de serralheiro, qualquer um.                                         
(Ent. 29) 
 
e: Para além do seu trabalho, que outras tarefas é que acha que está preparado para fazer?                                                
E: Se calhar, a nível de trabalho, eu sou capaz de executar, como disse agora, qualquer 
trabalho a nível da equipa de bobinagem. Efectuo qualquer tipo de bobinagem. Agora, outro 
tipo de funções se calhar não estou com capacidade para isso.    
(Ent. 34) 
 
e: Para além do trabalho que faz, que outras tarefas acha que está preparado para fazer?                                                         
E: Tarefas ligadas ao que eu aprendi, estou preparado.                        
(Ent. 42) 

Desempenho 
alargado: 
multivalência 
profissional 

E: E para além do trabalho que faz, acha que está preparado para fazer outros trabalhos?                                                       
E: Eu acho que sim.                                                           
e: Quais?                                                                    
E: Trabalhar para o lado do Sr. A, eu desenrasco-me bem.                   
e: A fazer o quê?                                                            
E: Qualquer coisa.                                                            
e: Inclusive aquele trabalho mais de electricidade?                          
E: Sim.                                                                       
(Ent. 20) 

Desempenho 
alargado: 
polivalência 
profissional 

E: Para além deste trabalho que o Sr. faz, acha que está preparado para fazer outros tipos de 
trabalhos?                                          
E: Acho que sim.                                                              
e: Quais?                                                                    
E: Olhe, eu tenho, portanto, como disse antes, eu fui serralheiro, sou capaz de fazer outras 
coisas.  
(...) 
Sei chumbar, tenho um curso de soldadura.                                     
(Ent. 3) 
 
e: Para além do trabalho que o Sr. faz, que outras, que outras tarefas é que acha que está 
preparado para fazer?                      
E: É como eu disse, estou preparado para fazer tudo de serralharia. Só não mexo na 
"Trumpf", para já não me deixam mexer.                         
e: Mas, e também nas quinadeiras e tudo?                                     
E: Sim, quinadeiras também. Tudo. Fui habituado assim, desde pequeno e acabou. Nunca fiquei 
no meu canto à espera que me fizessem as coisas.  
(Ent. 45) 

 

Estamos perante um conjunto de indivíduos que projecta uma imagem positiva 

do seu desempenho profissional, a qual se mantém, pois 48 indivíduos consideram 

que os saberes que detêm estão adequados ao exercício da sua actividade. De entre 

estes, 10 afirmam que estão dotados de saberes superiores aos que necessitam de 

mobilizar. Estamos, no caso destes últimos, em presença de um conjunto de sujeitos 

que afirmam que a empresa não valoriza o seu potencial de saberes, considerando-se, 
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eles próprios, sobrequalificados. São todos trabalhadores com 9 ou 12 anos de 

escolaridade, que exercem a sua profissão na área da electricidade e a maioria tem 

idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos.  

 
Quadro 9.33 

Auto-atribuição de sentido relativamente à adequação dos saberes necessários 

ADEQUAÇÃO 
DOS 

SABERES  
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Sim 

e: Pensa que os conhecimentos que tem estão adequados ao trabalho que faz?                                                                         
E: Sim, basicamente.                                                         
(Ent. 25) 
 
e: Pensa que os conhecimentos que o Sr. tem estão adequados ao seu trabalho? Ao trabalho 
que faz?                                                
E: Estão, eu acho que sim.                                                    
(Ent. 41) 
 
e: Pensa que os conhecimentos que tem são adequados ao trabalho que faz?     
E: Sim, mas se tivesse mais conhecimentos também não fazia mal, só fazia bem.                                                                          
(Ent. 48) 

Sim, mas são 
superiores 

E: Acha que os seus conhecimentos estão adequados ao seu trabalho?           
E: Estão. O meu trabalho é que não está adequado aos meus conhecimentos. Tenho mais do 
que aquilo que é necessário para fazer aquele trabalho.         
(Ent. 22) 
 
E: Acho que estava habilitado a outro tipo de serviços. Não me sentia muito mal na parte do 
desenho. Só que, apesar de ter tirado o curso aqui dado pela empresa com todos os 
conhecimentos que me exigem, puseram-me a fazer um trabalho em que eu não uso nada 
daquilo. Eu tenho conhecimentos e eles sabem que eu tenho conhecimento.                
(Ent. 23) 

Não, são 
insuficientes 

e: E pensa que os conhecimentos que tem estão adequados ao trabalho que faz?                                                                          
E: Talvez necessitasse de mais.                                               
e: Precisava de conhecimentos de soldadura, como disse há bocado, e mais?  
E: Precisava de ter capacidade para saber fazer o que o meu colega faz.                                                                      
e: O que é que ele faz?                                                      
E: Há aí uns transformadores, que em vez de ter comandos, tem comutadores. E ele faz isso 
muito bem e eu não tenho conhecimento capaz para executar esse trabalho. Não me dediquei 
profundamente a isso. No caso de um momento para o outro ele falhar, estou à pega.                  
(Ent. 27) 

 

Procurámos, ainda, perceber até que ponto as manifestações dos sujeitos face 

ao seu desempenho são consonantes com o resultado do mesmo, tomando como 

ponto de partida as questões: “Como se sente quando faz um trabalho bem feito?” 

“Como se sente quando faz um trabalho mal feito?”. 

Verifica-se uma coerência entre a verbalização e o resultado do desempenho: 

caso o trabalho seja realizado em consonância com o previsto, os sujeitos verbalizam 

manifestações de satisfação e, no caso inverso, de insatisfação. Importa, todavia, 

chamar a atenção para o tipo de qualificativos utilizados pelos sujeitos. Face à 
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concretização dos resultados esperados (isto é, de o desempenho resultar na 

realização correcta das acções), a esmagadora maioria dos sujeitos (46) apresenta 

manifestações de satisfação interior do tipo: “satisfeito”, “bem”, “feliz”, “realizado”, “orgulhoso”. 

Destacam-se 3 indivíduos que também valorizam o facto de verem o seu trabalho 

reconhecido externamente por outrem. Apenas 4 trabalhadores manifestam uma 

atitude de indiferença, afirmando que se limitam a executar o seu trabalho. 

No que diz respeito aos casos de não concretização dos resultados esperados, 

continuamos a ter, agora na razão inversa, um predomínio de manifestações de 

insatisfação interna (44 sujeitos), visíveis em expressões como “chateado”, “incomodado”, 

“revoltado”, “envergonhado”, “insatisfeito”. Constatámos, ainda, a existência de um 

subconjunto, não negligenciável, de 16 indivíduos que, espontaneamente, manifesta 

um sentimento de vontade de correcção dos seus erros, o que aponta para uma 

atitude de predisposição para a aprendizagem por via da resolução de problemas. 

Apenas 2 entrevistados justificam os problemas do seu desempenho apresentando 

causas que os ultrapassam, o que se consolida numa atitude de externalização da 

fonte do problema. Tal manifestação pode ser sintomática de uma atitude de defesa 

da acção individual, como refere Argyris (1998, p. 61), tornando os resultados não 

esperados do seu desempenho profissional independentes da sua actuação.  

Na medida em que apresentámos já as principais expressões de satisfação e de 

insatisfação, consideramos dispensáveis os extractos ilustrativos. É, todavia, relevante 

ter em conta a forma como os sujeitos verbalizam a sua atitude de predisposição para 

a correcção de erros, bem como, no pólo oposto, de externalização da origem dos 

disfuncionamentos ou problemas. 
 

Quadro 9.34 

Sentimento face à correcção de erros no desempenho do trabalho 

TIPO DE 
SENTIMENTO  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Predisposição 
para a 
aprendizagem 

e: Como é que se sente quando faz um trabalho bem feito?            
E: Dou-me por satisfeito.                                                     
e: E quando faz mal?                                                         
E: Quando faço mal sou o primeiro a assumir a responsabilidade. Sinto-me mal. Eu 
geralmente gosto de fazer as coisas bem feitas, devagar ou depressa gosto de fazer as coisas 
bem feitas. Se fizer um serviço mal sou o primeiro a sair da minha máquina chegar ao 
chefe: "chefe, o serviço correu mal, fiz isto mal. Vou emendar agora."                                                           
(Ent. 17) 
 

e: Como é que se sente quando faz um trabalho bem feito?                     
E: Satisfação.                                                                
e: E quando faz mal?                                                         
E: Quando faço mal não fico nada satisfeito, sou bastante auto-critico, coisas que há pouco 
aqui.  
Mas se eu fizer um trabalho mal feito, eu, enquanto não o fizer bem feito, enquanto não 
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TIPO DE 
SENTIMENTO  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

souber porque é que ele foi mal feito, ando a investigar, ando a ver. Muita gente é: está 
mal feito, e não interessa.                                 
(Ent. 42) 

Atribuição dos 
erros a causas 
externas 

e: Como é que se sente quando faz um trabalho bem feito?                     
E: Como toda a gente, fico satisfeito porque ficou bem feito.                 
e: E quando faz mal, como é que se sente?                                    
E: Normalmente tento sempre fazer tudo bem feito. Às vezes nem é bem a situação de 
fazer mal, é mais não calhar bem como a gente quer fazer. Porque há situações que a 
gente não queria fazer assim daquela maneira, queria fazer de outra, mas, por diversas 
razões, não se consegue fazer melhor. E eu gostava às vezes de fazer melhor do que o que 
sei, mas, pronto, não há hipótese mesmo.                                                            
(Ent. 25) 

 

Estamos perante dois tipos distintos de manifestações, que se reflectem em 

percursos de aprendizagem efectivos e potenciais, também eles, diferenciados. 

 

 

3.1.2. O significado do trabalho 

 

 

Na análise do significado do trabalho, considerámos três indicadores: a 

valorização do trabalho, o grau de satisfação face ao trabalho e as manifestações de 

identificação com a actividade de trabalho. 

Como afirma Jesuíno, “a centralidade do trabalho define-se pela crença geral 

sobre o valor do trabalho das pessoas” (1993, p. 101), que, desde a época da 

industrialização serviu, nas sociedades ocidentais, de referencial ao ordenamento 

económico e psicossocial da vida dos indivíduos. Neste contexto, o trabalho adquire 

uma significação para o indivíduo, sendo, nomeadamente, um produto da relação 

vivida que mantém, ou não, com ele, e constitui um valor estruturante da vida dos 

indivíduos, na medida em que condiciona o seu tempo, a sua inserção social, a sua 

subsistência e a da sua família. Logo, a perda de emprego ou a situação de 

instabilidade e precariedade concretiza-se na não detenção de um referencial definidor 

do seu estatuto. 

A população objecto de estudo exprime, predominantemente, valores 

extrínsecos face ao trabalho (30, 60%), em detrimento dos intrínsecos (10 respostas), 

pelo que associam o trabalho à fonte de obtenção do rendimento necessário à 

sobrevivência. No que diz respeito aos valores intrínsecos, destaca-se a valorização 

do trabalho em si mesmo e como fonte de realização. 
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Quadro 9.35 

Valores face ao trabalho 

TIPO DE 
VALORES EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Valores 
extrínsecos 

e: Que significado tem o seu trabalho para si?                               
E: Uma maneira de ganhar dinheiro e de sobreviver.                            
(Ent. 22) 
 
e: Em termos de trabalho, que significado tem para si o seu trabalho?                                                                     
E: É o meu modo de vida, de viver, é aqui que eu ganho o meu salário. É daqui que sai o 
dinheiro para eu sustentar a casa.                          
(Ent. 41) 
 
e: Que significado tem para si o seu trabalho?             
E: O meu trabalho, significado para mim, é ter de trabalhar. Porque preciso de trabalhar. 
Para ganhar.                                                                  
(Ent. 45) 

Valores 
intrínsecos 

e: Que significa para si o seu trabalho?                        
E: Eu tenho que ter um entretenimento.                                        
(...) 
Acho que não era capaz de não trabalhar. Gosto de trabalhar.                                                           
(Ent. 30) 
 
e: Que significado tem para si o seu trabalho?                           
E: Uma pessoa sabe que está a fazer aquilo e que aquilo vai para algum lado. Por vezes até 
nem sabemos para onde é que aquilo vai. Quem tem mais indicação disso são os meus colegas da 
montagem e quando eu estou com eles, eu digo: "fui eu que fiz estas bobines", e entretanto até 
já lhes disse como é que eles conhecem a minha bobine, se a minha bobine vai ali eu já lhes 
indiquei como é que eles hão de saber: é pela maneira de escrever. O trabalho tem sempre um 
significado, uma pessoa está a fazer aquilo, sabe que aquilo vai para qualquer lado do 
mundo, mas é lógico que só tem aquele valor nosso. Para a pessoa que o compra, aquilo não 
tem valor nenhum. Simplesmente tem o valor material.                                            
e: Mas para si tem?                                                          
E: Para mim tem outro valor, logicamente, não é meu, mas fui eu que o fiz.    
(Ent. 37) 

 

Relativamente ao grau de satisfação dos sujeitos com o seu trabalho, 

procedemos à apresentação de um conjunto de itens, relativamente aos quais cada 

entrevistado se tinha de posicionar em termos de se considerar “muito satisfeito”; 

“satisfeito” e “insatisfeito”24.   

Um estudo integrado de todos estes factores foi realizado a partir do cálculo de 

um valor integrado do indicador – score – da satisfação25.  

                                                
24 V. guião de entrevista, anexo E. 
25 A escala foi construída a partir do somatório das pontuações obtidas por cada indivíduo da totalidade 
dos itens relativos aos factores de satisfação face ao trabalho. Os valores totais (scores) obtidos para 
cada indivíduo foram alvo de uma categorização posterior a partir da sua conversão em categorias. O 
modelo utilizado de análise da consistência interna da escala e da respectiva coerência entre itens 
(reability analyses) foi o coeficiente alpha (Croanbach) baseado na média da correlação inter-itens. Este 
assumiu o valor .7245, o que nos conduziu à eliminação dos itens “relações com os chefes” e 
“estabilidade/ segurança do emprego” da questão número 72 (v. guião da entrevista, anexo E), na medida 
em que as correlações item-total eram baixas (inferior a .2), o que significa que não apresentam 
correlações relativamente elevadas ou significativas com o valor total (Hill; Hill, 2000, p. 139). 
 



 840 

Podemos concluir que o grau de satisfação dos sujeitos com o seu trabalho é 

elevado, pois 36% dos indivíduos constitutivos da nossa amostra estão satisfeitos, 

28% muito satisfeitos e apenas 36% estão insatisfeitos. Se atendermos às direcções 

onde os sujeitos exercem actividade, podemos constatar que, em termos polares, os 

trabalhadores da direcção Fabricações Mecânicas estão muito satisfeitos (6 

indivíduos, o que representa 62.5% do total do subconjunto em questão), enquanto a 

insatisfação é claramente mais visível nos trabalhadores das direcções 

Transformadores de Potência e Transformadores de Distribuição, nas quais temos, 

respectivamente, 8 e 7 indivíduos que se manifestam insatisfeitos, o que corresponde 

a um peso relativo, em cada um dos subconjuntos, de 50% e 43.8%.   

Podemos afirmar que a satisfação no trabalho está, predominantemente, 

relacionada com factores substantivos (relativos ao exercício do trabalho) e com o 

ambiente humano de trabalho, destacando-se os seguintes: 

- a responsabilidade na execução do trabalho, em que temos 34 indivíduos 

satisfeitos e 14 muito satisfeitos; 

- a liberdade na execução do trabalho, estando 33 satisfeitos e 11 muito 

satisfeitos; 

- as relações com os colegas, em que 30 e 12 consideram estar, respectivamente, 

satisfeitos e muito satisfeitos;     

- a profissão, com 29 manifestações de satisfação e 10 de muita satisfação. 

Já a insatisfação está associada a factores instrumentais. Nestes últimos, 

destacam-se: as possibilidades de promoção, com 37 indivíduos insatisfeitos, a 

remuneração (28 indivíduos) e a higiene e segurança no trabalho (28 sujeitos). 

Destaque-se, ainda, que a insatisfação está presente no item relativo ao 

reconhecimento da dedicação ao trabalho (26 respostas). 

As respostas deixam transparecer uma insatisfação em torno da actuação da 

empresa face às condições de trabalho e às trajectórias dos sujeitos, o que se 

contrapõe à satisfação face ao trabalho em si (o qual é mais dependente do 

desempenho dos sujeitos), bem como face às dinâmicas de interacção entre pares.  

Esta duplicidade vai, de algum modo, ao encontro da discussão, proposta por 

Bourdieu, acerca da “dupla verdade do trabalho” (1998, p. 179-183). Na realidade, os 

trabalhadores, ao não encontrarem espaço de satisfação na esfera da “verdade 

objectiva” (Ibidem, p. 180), ao nível, por exemplo, das possibilidades de promoção, 

acabam por o concretizar na realização do trabalho e nas relações cognitivas e 

afectivas com os colegas. Veja-se o elevado grau de satisfação pela responsabilidade 
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e liberdade na execução do trabalho, indício claro de que “a gestão moderna, ao 

mesmo tempo que trata de conservar o controlo dos instrumentos de lucro, deixa aos 

trabalhadores a liberdade de organizarem o seu trabalho, contribuindo assim para 

aumentar o seu bem-estar, mas também para deslocar o interesse do ganho externo 

do trabalho (o salário) para o ganho intrínseco” (Ibidem, p. 182). Apesar de os 

trabalhadores manifestarem insatisfação com as condições objectivas que a empresa 

lhes proporciona, manifestam formas de identificação com o seu trabalho e, 

paralelamente, executam-no sem porem em causa os objectivos da empresa. 

A ligação dos indivíduos ao seu trabalho estabelece-se, igualmente, por via das 

actividades que realizam e com que se identificam. Estas constituem um indicador 

muito importante da materialização da imagem de si no que ela comporta de palpável, 

visível e demonstrável, associando-se ao conteúdo da actividade em si e aos actos da 

sua realização.  

 

 
Quadro 9.36 

Actividades de identificação 

 N % 
Actividades que se enquadram no seu domínio profissional 13 26 
Actividades complexas 15 30 
Actividades novas 7 14 
Qualquer actividade 5 10 
Uma actividade específica 8 16 
Actividades diferentes 6 12 

  N=50 

 

 

Como podemos ver no quadro, os indivíduos identificam-se com actividades 

complexas, relativas, em alguns casos, ao fabrico integral de um componente de um 

produto ou um produto, o que se associa, neste último caso, à representação cognitiva 

do resultado do seu trabalho como obra sua (à semelhança de uma obra de arte) e ao 

desenvolvimento de uma ligação afectiva a ela. A identificação com actividades que se 

enquadram no seu domínio profissional, bem como com uma actividade específica, 

deixa transparecer uma ligação ao desempenho do trabalho e um sentimento de 

apropriação de uma actividade específica no interior do espaço organizacional 

respectivo.  
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Quadro 9.37 

Actividades de identificação 

TIPO DE 
ACTIVIDADES EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Actividades que 
se enquadram 
no seu domínio 
profissional  

e: De todo o tipo de trabalho que fez até hoje o que é que mais gostou de fazer?                                                                     
E: Todo o trabalho? Eu acho que todo o trabalho... eu gosto de todo o trabalho. Tudo 
aquilo que é de maquinar ao torno eu gosto de fazer. Não tenho assim nada, um serviço em 
especial, uma peça em especial, é isso que se quer referir, não é?                                              
(Ent. 2) 

 
e: E de tudo aquilo que fez, desde que começou a trabalhar aqui até hoje, o que é que mais 
gostou de fazer?                                       
E: Soldar.                                                                    
(Ent. 13) 

Actividades 
complexas  

e: De todo o tipo de trabalho que se faz aqui, o que é que mais gosta de fazer?                                                                        
E: O que mais gosto é da parte das ligações, porque tem uma parte mais teórica, uma parte 
mais técnica. A técnica maior que há nos transformadores é nas ligações.                    
(Ent. 42) 
 
e: O que é que mais gosta de fazer?                                          
E: O que é que eu mais gosto de fazer? Talvez os comandos e a parte fixa dos cabos.                                  
e: Porquê?                                                                   
E: Acho mais interessante. Uma pessoa tem que inventar mais. Por exemplo, a parte do 
barramento do cobre, não é igual para todos os quadros e há certas celas que uma 
pessoa... ainda está em estudo. Sofrem sempre pequenas alterações e uma pessoa tem 
que jogar com o espaço, isso tudo. Acho interessante.                                                            
(Ent. 48) 

Actividades 
novas 

e: E de tudo o que fez aqui na empresa até hoje, o que é que mais gostou ou mais gosta de 
fazer?                                           
E: Quer-se dizer, quando são coisas novas, produtos novos, eu gosto assim de instalar, que é 
para fugir um bocadinho da rotina.                         
(Ent. 50) 

Qualquer 
actividade 

e: De tudo aqui que fez aqui na empresa o que é que mais gostou ou gosta de fazer?                                                                     
E: De tudo que fiz, tudo gostei.                                              
e: Não há nada que tenha gostado mais?                                       
E: Não. Não. 
(...) 
Ponto por ponto a gente vai gostando, sempre, sempre, sempre.                 
(Ent. 7) 

Uma actividade 
específica 

e: De tudo o que fez e faz até hoje o que é que mais gostou ou gosta de fazer? 

(...) 
E: Gosto de isolar, apesar de cortar as mãos. Há pessoas que não gostam de isolar.                                          
e: Porque é que gosta de isolar?                                             
E: Simplesmente gosto de estar ali com o papel a enrolar e a fazer. Cansa, aquilo é 
cansativo, começa a doer as mãos de tanto puxar. E corta-se as mãos e não sei quê, mas gosto.                                  
(Ent. 20) 

Actividades 
diferentes 

e: O que é que mais gosta de fazer?                                
E: Aquilo que mais gosto não estou a fazer, que é a formação de fases.        
e: E porque é que gostava mais de fazer isso do que aquilo que faz?          
E: Porque, embora digam que é um trabalho muito repetitivo, mas é um trabalho que me 
desperta mais interesse. Todos os passos têm que ser seguidos por uma legenda e por aí 
fora, temos que estar sempre a acompanhar as medidas e isso tudo, enquanto nas ligações, 
depois de fazer a primeira vez, a segunda já é igual. Já é mecânico mesmo, já não segue o seu 
raciocínio. É mais repetitivo.                                                            
(Ent. 28) 
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Relativamente às actividades com as quais os sujeitos não se identificam, 

verifica-se uma rejeição de actividades repetitivas e desqualificadas, o que indicia a 

resistência ao modelo taylorista de organização do trabalho, que tem a decomposição 

do conteúdo do trabalho em operações o mais restritas e parcelarizadas possível, 

como um dos seus principais pressupostos. 

 
Quadro 9.38 

Actividades de não identificação 

  N % 
Actividades que se enquadram noutros domínios profissionais 5 10 
Actividades repetitivas, monótonas, desqualificadas 19 38 
Nenhuma em particular 10 20 
Todas as actividades que realiza 8 16 
Actividades prejudiciais à saúde  15 30 

         N=50 

 

Curiosa é a crítica efectuada a actividades prejudiciais à saúde, o que indicia 

uma preocupação com as condições físicas e materiais de exercício do trabalho, as 

quais constituem, como vimos, um dos domínios de insatisfação dos entrevistados.  

Finalmente, temos representados dois pólos opostos: os indivíduos que não 

destacam qualquer actividade particular com a qual não se identifiquem, o que é um 

indicador de identificação integral; os trabalhadores que não se identificam, de todo, 

com a sua actividade de trabalho.  

 
Quadro 9.39 

Actividades de não identificação 

TIPO DE 
ACTIVIDADES EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Actividades que 
se enquadram 
noutros 
domínios 
profissionais  

E: Eu não gosto muito das tarefas... quer dizer, aquilo que é a minha profissão eu faço com 
gosto, não gosto de mudar nem nada, porque é aquilo que eu gosto de fazer. É ali que eu 
me sinto como um peixe na água, como se costuma dizer! Agora, se me forçarem a fazer 
outra coisa qualquer que já não está dentro daquilo que eu gosto de fazer, se calhar faço 
mas já não é bem aquilo que eu gosto, que eu quero.                                                   
e: Portanto, aquilo que acha que está mesmo preparado mesmo para fazer é como torneiro 
mecânico, não é?                                                
E: É aquilo que eu aprendi e comecei, aprendi a gostar e gosto, tanto assim que houve uma 
altura em que... ainda nas tais fases o meu pai quis-me levar para aquilo que ele fazia – que ele 
estava ligado à indústria têxtil e queria-me levar para lá – e eu disse: "Então, deixou-me 
aprender a gostar da profissão que tenho e agora e agora quer que eu vá para outra?! 
Não, não vou! Eu agora gosto é desta!" Aprendi a gostar desta profissão e é aquilo que eu 
ainda agora gosto.         
(Ent. 2) 

Actividades 
repetitivas 

e: E o que é que menos gosta?                                                
E: Há sempre uma coisa que a gente gosta mais e outra menos, mas gosto de fazer tudo.                                                                   
(...) 
Em principio o meu trabalho não é muito repetitivo e eu o que menos gosto de fazer é coisas 
repetitivas.                                                
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e: Não gosta de fazer coisas repetitivas?                                    
E: É o caso dos cartões, o que me chateava era ser repetitivo, porque era sempre a mesma 
coisa, pegava na máquina e era sempre aquilo.                  
(Ent. 25) 

 
e: Portanto, não gosta muito disto, mas gosta de electricidade?               
E: Exactamente, eu não gosto de estar muito parado, o meu trabalho é estar em frente a 
uma máquina a enrolar. 
(...) 
É um activo naquele local, não saio dali, e o que eu mais gosto de fazer é instalações, 
avarias, mas não faço, porque na altura em que para aqui viemos só existia uma vaga para aquilo 
que o nosso curso era mais indicado, que é na manutenção, que até agora eles já desistiram, 
esta secção desistiu, passou tudo para a manutenção geral da fábrica.               
(Ent. 37) 

 
e: O que é que menos gosta?                                                  
E: O que é que eu menos gosto de fazer aqui? Fazer cabos de alta tensão. É um bocado puxado, 
temos que fazer muita força. E o que eu também não gosto lá muito, prontos, os meus colegas 
já gostam mais, é estar ali nos cofrés. E eu já não, não, não me puxa muito. Quer dizer, faço, 
não tenho problemas em fazer nenhum. Só que não é coisa que, que me atraia muito.                                  
e: Porquê?                                                                   
E: Acho que é muito monótono.  
(Ent. 48) 

Nenhuma em 
particular  

e: O que é que mais gosta de fazer aqui?                                     
E: Aqui não tenho nada, o chefe põe-me aqui, põe ali, não recuso a fazer nada...                                                                       
e: Não há algum tipo de actividade que mais goste?                           
E: Não.                                                                       
e: E o que menos goste também não?                                           
E: É tudo igual. Também não.        
(Ent. 49) 

Todas as 
actividades que 
realiza  

e: De tudo o que já fez até hoje, o que é que mais gosta ou gostou de fazer?                                                                        
E: Aqui dentro, não há assim muita coisa que goste.                           
e: Não gosta do seu trabalho?                                                
E: Ao princípio era capaz, mas agora já não tem nada para aprender, pelo menos no meu 
serviço. Não há entusiasmo, já não tem nada assim que me cative.                       
e: Porquê?                                                                   
E: Porque é sempre o mesmo serviço, é sempre a mesma coisa. De vez em quando aparece 
coisas novas, mas é sempre dentro do mesmo sistema.                                                                      
(Ent. 19) 

Actividades 
prejudiciais à 
saúde  

e: E o que é que menos gosta de fazer?                                       
E: Trabalhar com a rebarbadeira, rebarbar.                                    
e: Porquê?                                                                   
E: Não temos lá condições de trabalho, não temos limpeza, quer-se dizer, eu estava a 
rebarbar e estava ali a engolir o pó, a rebarba. Eu vou à casa de banho, sacudo o nariz e 
aquilo fica completamente preto. Não temos exaustores ali capazes.                                             
e: É por isso que não gosta?                                                 
E: É por isso.                                                                
(Ent. 29) 
 
E: Temos aí um trabalho, há umas semanas é umas cubas que vêm aí para a secção e tem de se 
limpar tudo, e depois aquilo faz uma poeirada.             
e: Isso não gosta de fazer.                                                  
E: Então eu vou gostar de uma coisa que me está a pôr doente? Eu andava com uma 
comichão na garganta assim que eu punha aquilo, e eu fui a um médico particular, fiz uma 
chapa aos pulmões e ele disse que aquilo fazia mal. Não vou gostar. Uma coisa que faz mal 
ninguém gosta.                                          
(Ent. 30) 
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Como podemos constatar, as actividades de trabalho realizadas são uma 

esfera de auto e hetero-reconhecimento, o que conduz uma parte considerável dos 

sujeitos a rejeitar actividades repetitivas, monótonas e desqualificadas, que, para além 

de não proporcionarem a realização pessoal e profissional, dificilmente são alvo de um 

reconhecimento externo, por força da facilidade com que podem ser executadas. 

Neste sentido, reconhecimento e realização são realidades que se encontram 

interligadas, pois o que satisfaz os indivíduos do ponto de vista intrínseco incorpora o 

reconhecimento externo, por outros. 

 

3.1.3. A eficácia simbólico-ideológica de algumas classificações e o seu reflexo na 

imagem de si 

 

Focalizando agora a nossa atenção nas classificações sociais de “trabalhador 

competente” e de “operário”, vejamos, de modo cruzado, as atribuições internas. 

 
Quadro 9.40  

Auto-atribuição de sentido relativamente a classificações sociais –  

“trabalhador competente” e “operário” 

Auto-atribuição como competente 
 

Sim Não Não sabe TOTAL 

Auto-atribuição como operário N % N % N % N % 
Sim 40 80 3 6 5 10 48 96 
Não 2 4 0 - 0 - 2 4 
TOTAL 42 84 3 6 5 10 50 100 
         

Como podemos concluir pela leitura do quadro, a esmagadora maioria dos 

sujeitos revê-se nas designações em questão. No entanto, em termos do tipo de 

qualificativos, as respostas diferem significativamente. Na realidade, tal como a própria 

designação induz, os indivíduos não manifestam qualificativos de pendor negativo 

associados à classificação de uma pessoa como “competente”, o mesmo não se 

verificando no caso da de “operário”.  

Na definição de uma pessoa competente, ressaltam os atributos associados à 

detenção de qualidades pessoais (24 respostas), como por exemplo: 

“responsabilidade”, “consciência”, “profissionalismo”, “assiduidade”, “educação”, 

quando a referência a este tipo de qualificativos na definição de operário está presente 

apenas nos discursos de 4 sujeitos. 
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O trabalhador competente é, ainda, aquele que é capaz de realizar bem o seu 

trabalho (21 respostas), ou o que detém os saberes necessários para a sua realização 

(18)26.  

 
Quadro 9.41 

Auto-atribuição de sentido relativamente à classificação “competente” 

TIPO DE 
ATRIBUTOS  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Detenção de 
qualidades 
pessoais 

e: O que é para si ser uma pessoa competente?                                
E: Olhe, uma pessoa competente é uma pessoa que executa o trabalho dele com 
responsabilidade e profissionalismo. É o essencial.                                                                
e: Considera-se uma pessoa competente?                                       
E: No trabalho que faço, sim. Independentemente de ser a bobinar, de ser aqui ou acolá. Tento 
ser competente no trabalho que estiver.                                 
(Ent. 15) 
 
e: E o que é para si ser uma pessoa competente?                              
E: É uma pessoa muito responsável. 
e: Considera-se uma pessoa competente?                                       
E: Dentro dos meus conhecimentos, sim.                                        
(Ent. 21) 
 
e: O que é para si ser uma pessoa competente?                               
E: Uma pessoa competente é uma pessoa ter responsabilidade naquilo que faz e brio.                                                                   
e: Considera-se uma pessoa competente?                                      
E: Eu considero.                                                              
(Ent. 47) 

Capacidade 
para realizar o 
trabalho 

e: E o que é par si ser uma pessoa competente?                              
E: Competente... ora bem, uma pessoa competente é, é... é uma pessoa que faz tudo dentro 
das normas. Se eu fizer tudo dentro das normas posso-me considerar competente. Se é de 
norma não faltar ao respeito ao chefe, se é de norma eu consultar o desenho para executar a 
obra, se é de norma eu saber o que estou a fazer e isto tudo, se for tudo dentro destas 
normas, eu posso-me considerar um operário competente. Se não for, não posso considerar 
competente.                                 
e: E considera-se uma pessoa competente?                        
E: Eu sim. Dentro das possibilidades.                                                   
(Ent. 7) 
 
e: E o que é para si ser uma pessoa competente?                              
E: Competente, desde que desempenhe as suas funções para a qual está destinado, que as 
desempenhe e que não dê muitas, pronto, que não tenha de se socorrer muitas vezes da chefia 
para trabalhar, para desenvolver o seu trabalho. Há que dar valor a uma pessoa assim, tem 
competência uma pessoa que o chefe entrega-lhe o trabalho, ele faz, começa e acaba, e 
não o aborrece muitas vezes.                                                                 
e: Considera-se uma pessoa competente?                                       
E: Acho que sim.                                                              
(Ent. 32) 

Detenção dos 
saberes 
necessários 

e: E o que é para si ser uma pessoa competente?                              
E: Saber o que está fazer, mas saber com sabedoria e explicar aos outros aquilo que é 
pretendido.                                                      
(...) 
e: Considera-se uma pessoa competente?                                       
(...) 

                                                
26 Apenas 4 indivíduos afirmam não saber ou não respondem. 
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E: Considero-me competente, mas não ao ponto de ser o melhor do mundo. Isso não.                                                                     
(Ent. 43) 
 
e: E o que é para si ser uma pessoa competente?                              
E: É saber fazer as coisas.                                                   
e: Considera-se uma pessoa competente?                                       
E: Às vezes. E sei fazer as coisas, e tento fazer o melhor possível.                       
(Ent. 44) 

 

 

Os posicionamentos manifestados pelos sujeitos elucidam, deste modo, o 

carácter não exclusivamente cognitivo das competências. Estas assumem uma 

dimensão “pública”, pois a actividade só é declarada competente por intermédio dos 

julgamentos de outros (Merchiers; Pharo, 1990 In Lopes, 1993, p. 28). Trata-se, aqui, 

de uma avaliação por outrem da capacidade de ser competente e que é acompanhada 

pela respectiva interpretação e interiorização de uma classificação social. 

Já na definição de operário, os atributos considerados são radicalmente 

diferentes e mais dispersos. Ou seja, para além das qualidades pessoais, os 

entrevistados associam esta designação a alguém que:  

- trabalha por conta de outrem (14), o que remete para a distinção clássica 

entre os detentores e os não detentores de capital/ propriedade privada, 

que é tida, na concepção marxiana, como um dos factores explicativos da 

existência de desigualdades sociais;  

- exerce uma actividade de transformação de matéria-prima, que executa 

(16), o que convoca a oposição, igualmente conceptualizada por Marx, 

entre trabalho manual e intelectual;  

- obedece a ordens emanadas de uma pessoa que ocupa uma posição de 

superioridade hierárquica, devidamente legitimada (8);  

- integra um grupo no interior da empresa ou de trabalhadores (3).  

Se as atribuições referidas assumem um pendor qualificativo neutro, há um 

conjunto de 6 sujeitos que, embora se considerem operários, atribuem uma conotação 

negativa. Referimo-nos, designadamente, ao facto de definirem um operário como “um 

número” ou um “um escravo”. Finalmente, apenas 6 pessoas consideram preferível 

optar por uma classificação social alternativa, nomeadamente: “trabalhador”, “artista” 

ou “funcionário”.  
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Quadro 9.42 

Auto-atribuição de sentido relativamente à classificação operário 

TIPO DE 
ATRIBUTOS  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Exercício do 
trabalho por 
conta de 
outrem 

e: E operário? Considera-se operário?                           
E: Pois. Fui sempre.                                                                  
e: O que é para si ser um operário?                                         
E: É aquele que trabalha por conta de outros. Se eu não trabalhasse por conta de outros era 
patrão.                        
(Ent. 7) 
 
e: E considera-se um operário?                                          
E: Sim.                                                                       
e: O que é para si ser operário?                                             
E: Um operário é uma pessoa que tem de trabalhar. Que trabalha, que ganha o salário e tem 
que justificar esse salário. Não posso considerar que sou patrão, porque não sou.                          
e: E um engenheiro também é um operário?                                     
E: Para mim é, apesar dele ter categoria de ser engenheiro e ter estudos para ser engenheiro, 
mas é um operário.                                       
(Ent. 20) 

Detenção de 
qualidades 
pessoais 

e: Considera-se operário?                                          
E: Ah, sem dúvida!                                                            
e: O que é para si ser operário?                                             
E: Ser operário é uma pessoa que recebe seja que equipamento for, ser capaz de o 
transformar, e ser capaz de, no final, ter gosto por aquilo que está a fazer. Ver a perfeição 
do trabalho e depois analisar e ver se tivesse feito isto desta maneira ainda fazia melhor e tal.                                       
(Ent. 43) 

Realização de 
uma 
transformação 
sobre o objecto 

e: Considera-se um operário?                                         
E: Eu sou um operário.                                                        
e: O que é ser um operário?                                                  
E: Ser um operário é trabalhar a matéria-prima, é montar as coisas, é mão-de-obra 
directa, é executar.                                              
e: Portanto um engenheiro, por exemplo, não é um operário.                   
E: Penso que não.                                                             
(Ent. 21) 
 
e: Considera-se operário?                                                    
E: Considero.                                                                 
e: O que é para si ser operário?                                             
E: É um indivíduo que trabalha numa empresa, numa fábrica, ou num local de trabalho. Operário 
vem de operador e eu sou operador. Opera.                                                                        
e: Um engenheiro ou um chefe é um operário?                                  
E: Não, eu acho que não. Eu acho que não opera.                                                        
(Ent. 44) 

Cumprimento 
do seu trabalho 

e: Considera-se operário?                                                    
E: Acho que sim.                                                              
e: O que é ser operário?                                                     
E: Ser um operário é trabalhar das oito às cinco, cumprir com a minha obrigação, acho que 
isso é um operário.                                       
(Ent. 47) 

Pertença a um 
grupo 

e: E considera-se operário?                                        
E: Operário? Acho que sim.                                                                 
e: É? Porquê? O que é para si ser operário?                                  
E: Uma pessoa que trabalha aqui. Operária é fazer parte da empresa.                                            
(Ent. 5) 

Outras 
classificações 
sociais 

e: O que é para si ser um operário?                                          
E: Ser operário... Eu cheguei a uma altura na vida em que não gostava de ser tratado como 
operário. Numa altura da vida em que aqui dentro da empresa, discutia-se assim, alguns 
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ATRIBUTOS  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

assuntos, e eu dizia: "Eu sou o funcionário A", funcionário! E houve uma ocasião, alguém que 
me disse: "funcionário não, operário". E aquilo ficou-se assim, caiu-me em assim um 
bocado mal. Foi um indivíduo de manga-de-alpaca e de cartola cá dentro, que me disse isso.                                                                         
(Ent. 32) 

Atribuições de 
conotação 
negativa 

e: Considera-se operário?                                            
E: Sim, um número só. O meu número é o Z. É operário. Agora se é Manuel ou Joaquim não 
interessa. É mais um número.                                       
e: Para si ser operário é ser um número?                                     
E: É, aqui é.                                                                 
(Ent. 15) 

 

Podemos, deste modo, concluir que os atributos associados ao trabalhador 

competente, para além de se caracterizarem por uma conotação claramente favorável, 

se relacionam, mais directamente, com o desempenho profissional e as qualidades 

pessoais, ao passo que, em relação ao operário, predominam as definições que se 

associam à posição ocupada na estrutura de desigualdades sociais: a posição é 

sempre de subalternidade, ora porque é “mão-de-obra directa” (sendo um executante 

ou um operador), ora porque “obedece a ordens”, ora porque não é detentor de 

capital. 

A este propósito, Dubar e Tripier (1998, p. 225-244) na sua análise dos 

processos de construção identitária dos trabalhadores assalariados, chamam a 

atenção para o surgimento de uma nova figura de profissional – um indivíduo 

competente e competitivo – que vem substituir a figura tradicional do trabalhador 

operário. Este processo coexiste, por um lado, com a desqualificação de um conjunto 

significativo de trabalhadores (com repercussões importantes em termos da 

(des)estruturação das identidades profissionais) e, por outro, com o aparecimento de 

novas figuras profissionais, fortemente associadas, nomeadamente, à detenção de 

competências-chave, à autonomia e espírito inovador, à capacidade de trabalhar em 

equipa, de organização do trabalho e de gestão do tempo e do espaço. Estas novas 

figuras têm, no entanto, subjacente a recuperação de algumas das características do 

trabalhador de ofício, em particular no que respeita à amplitude dos saberes detidos, 

ao domínio da situação de trabalho e ao carácter colectivo do trabalho.  

Na realidade, não podemos negligenciar o facto de que as empresas recorrem 

ao vocábulo “competência”/ ”competente” com objectivos de motivação e implicação 

dos trabalhadores no trabalho e de promoção de um desempenho satisfatório. 

Consequentemente, a importância dos referenciais de identificação é uma realidade, 

não apenas para os sujeitos, mas também para as empresas. Para estas últimas, está 

em causa a eficiência organizacional e produtiva, que pode implicar mecanismos 
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promotores de identificação no espaço social do trabalho, equacionados, não apenas 

ao nível individual, mas também ao nível das estratégias empresariais. Tais 

mecanismos assentam no reconhecimento do indivíduo na sua singularidade e não 

como membro de um grupo, designadamente profissional. Na senda dos trabalhos de 

Boltanski e Thevenot (1991), podemos, ainda, acrescentar que a consideração de uma 

pessoa como competente é um juízo de “prova”, no sentido em que ela pode dar 

provas de que é competente por intermédio do seu desempenho. 

  

3.2. A atribuição de sentido de carácter externo: a representação descoincidente dos 

colegas e dos superiores hierárquicos directos 

 

Os sujeitos consideram de forma diferenciada o tipo de atributos que pensam 

que os colegas e as chefias lhes atribuem.  

  
Quadro 9.43 

Auto-atribuição de sentido dos sujeitos por intermédio  

dos colegas e superiores hierárquicos directos 

Sujeitos de atribuição de sentido 
 

Atribuição pelos 
colegas 

Atribuição pelos 
superiores 

hierárquicos directos 
Tipo de atributos N % N % 
Espírito de colaboração e disponibilidade   13 26 6 12 
Profissionalismo 6 12 23 46 
Superioridade do desempenho relativamente 
aos outros colegas 

2 4 1 2 

Qualidades pessoais positivas 21 42 5 10 
Qualidades pessoais negativas 4 8 3 6 
Nenhuns  0 - 5 10 
Não sabe 8 16 7 14 

     N=50    

 

Como podemos visualizar no quadro, há uma clara distinção entre o tipo de 

atributos que os sujeitos consideram que lhes são atribuídos pelas chefias directas e 

pelos colegas. Se no caso destes últimos são mais salientadas as qualidades dos 

sujeitos, frisando-se o nível individual, quando os indivíduos se referem aos superiores 

hierárquicos directos, os atributos são relativos ao desempenho profissional. Esta 

dualidade encontra uma certa correspondência na proposta de Dejours de distinção 

entre “julgamento de utilidade” e “julgamento de beleza” (1993, p. 226-227). Enquanto 

que o primeiro é proferido, primordialmente, por superiores hierárquicos, o segundo é-

o pelos pares. No nosso caso, o que está em causa não é o reconhecimento, em si, de 

um sujeito em relação a outro, mas a manifestação da interiorização do julgamento 
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externo, o que acaba por constituir um complemento à abordagem deste autor. 

Assumem-se como manifestações de “retribuição simbólica” (Ibidem, p. 227), o que 

indicia uma interiorização ou interpretação do sujeito do reconhecimento efectuado 

pelos outros. 

As qualidades pessoais positivas destacadas consubstanciam-se, 

designadamente, em: “liderança”, “franqueza”, “sentido de justiça”, “boa disposição”, 

“sinceridade”, “humildade”, “honestidade”, entre outros.   
 

Quadro 9.44 
Auto-atribuição de sentido dos sujeitos por intermédio dos colegas 

TIPO DE 
ATRIBUTOS  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Colaboração 

e: O que é que considera que os seus colegas mais apreciam em si?            
E: É que estou sempre disponível, extra trabalho e no trabalho também, sempre que 
precisam e mim. Mas o mais importante, o que eles de certeza apreciam não é o trabalho. É 
extra trabalho estou sempre disponível para eles, para as pessoas, elas estão ali a falar.                                                            
e: Tem disposição para os ouvir?                                             
E: Sim.                                                                       
(Ent. 23) 
 
e: O que é que acha que os seus colegas mais apreciam em si?                                                                           
E: De eu ser boa pessoa, de ser amigo, de fazer um jeito a qualquer um, eu não digo que não.                                                          
(Ent. 46) 
 
e: O que é que acha que os seus colegas mais apreciam em si?     
E: Isso aí não sei. Acho que é eu falar com eles, eles também falam comigo. Eu não escondo 
nada, tudo o que sei, tudo explico, não tenho segredos com ninguém, e não acontece o mesmo 
com os outros, alguns, não sei porquê. Têm as razões deles.                                                          
(Ent. 49) 

Profissionalis-
mo 

e: Voltando aos seus colegas de trabalho, o que é que acha que os seus colegas mais apreciam 
em si?                                                 
(...) 
E: Talvez a ideia que têm de mim é que eu sou uma pessoa despreocupada e muitos aqui 
reconhecem que sou um bom executante. Não vou dizer um bom profissional, não é? Mas um 
bom executante sabem que sou. Não é por acaso que eles chegam à minha beira e: "ó pá vê se 
desenrascas isto ou desenrascas aquilo e tal".                                           
(Ent. 8) 

Superioridade 

e: O que é que acha que os seus colegas mais apreciam em si?                                                                     
E: Eu acho que alguns deles, não digo todos, mas eles sentem que às vezes que eu tenho um 
bocadito mais de capacidade do que eles. E nessa altura eles dizem qualquer coisa entre 
eles. 
(...) 
Já senti isso, já senti isso. Que quando eu estou, por exemplo, a fazer um serviço que não é 
habitual, ou fiz um pela primeira vez, dizem logo: "olha, é o A que está a fazer".                                                                       
(Ent. 11) 

Qualidades 
pessoais 
positivas 

e: O que é que considera que os seus colegas mais apreciam em si?            
E: Ei pá! Isso é difícil! Como é que eu vou... isso é uma pergunta muito difícil. Não sei. Isso é 
muito difícil. Dizem que eu sou brincalhão. Só se for que eu seja brincalhão. Não trato mal 
ninguém. Só se for que eu seja brincalhão.                                             
(Ent. 7) 
 
e: O que é que considera que os seus colegas mais apreciam em si?            
E: Talvez a seriedade.                                         
(Ent. 33) 
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e: O que é que considera que os seus colegas mais apreciam em si?            
E: O que eles apreciam mais em mim é a minha maneira de ser.  
(Ent. 36) 

Qualidades 
pessoais 
negativas 

e: O que é que acha que os seus colegas mais apreciam em si?                 
E: Sei lá.                                                                    
Se for a perguntar, nada.                                                     
(...) 
Sei lá, aquela pergunta que você fez, as pessoas o que acham de mim, são capazes de dizer que 
tenho mau feitio, que sou muito nervoso, que expludo muito e ninguém gosta. Ninguém gosta 
de ouvir as verdades. E eu sou uma pessoa que digo as verdades na cara.                             
(Ent. 20) 

 

 

A relação de autoridade está presente nas representações manifestadas por via 

da valorização do exercício eficaz do trabalho, em particular por parte dos superiores 

hierárquicos directos. Saliente-se, ainda, que temos um conjunto de sujeitos que 

afirmam que as chefias não lhes conferem quaisquer atributos, o que é indicativo da 

existência de uma relação conflituosa, como podemos ver nos extractos ilustrativos27.  

 
Quadro 9.45 

Auto-atribuição de sentido dos sujeitos por intermédio dos superiores hierárquicos directos 

TIPO DE 
ATRIBUTOS  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Colaboração 

e: E o seu chefe, o que é que acha que o seu chefe mais aprecia em si?       
E: Não sei, será por ser cumpridor. Eu, tudo o que ele me peça e que eu possa desenrascar 
ou explicar, nunca criei problemas. Só eles é que podem dizer de mim, não sou eu, ele é que 
pode dizer.           
(Ent. 30) 

Profissionalis-
mo 

e: E o seu chefe, o que é que acha que o seu chefe mais aprecia em si?     
E: O meu chefe, ora bem, eu penso por exemplo... O que é que pensaria a meu respeito... O que 
é que eu penso que ele pensaria. Penso que ele sabia que podia contar comigo para executar 
qualquer trabalho, que estaria sempre na disponibilidade para executar qualquer trabalho e 
penso isso – que para mim é uma certeza – que contava com o meu trabalho, que eu não o 
chateava nada, quer dizer, penso que ele acreditava na execução do meu trabalho, na 
qualidade. E porque é que me faz pensar assim? Faz-me pensar assim, porque ele dizia: "A, 
faz o trabalho". Não estão preocupados, você tenha cuidado com isto, você tenha 
cuidado com aquilo."                                                                
(Ent. 8) 
 
e: E o seu chefe?                                                              
(...) 
E: Não sei, talvez a mesma coisa, talvez o meu profissionalismo, porque eu lhe facilito a 
tarefa , ajudo o pessoal e lhe tiro trabalho a ele, penso eu.                                                                     
(Ent. 47) 
 
e: E o seu chefe, o que é que acha que o seu chefe mais aprecia em si?       
E: Isso não sei. Eu não ando atrás dele, ele não precisa de andar atrás de mim, que eu sei 

                                                
27 Esta conclusão não é retirada apenas a partir deste indicador, mas, mais uma vez, da análise das 
entrevistas na íntegra. 
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TIPO DE 
ATRIBUTOS  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

fazer, eu acho que nunca lhe pus problemas, portanto, não sei se é a opinião dele. Sei fazer o 
trabalho que me entrega.                                          
(Ent. 49) 

Superioridade 

e: E o seu chefe, o que é que acha que ele aprecia em si?                    
E: Em mim? Ele não se pronuncia. Ele deve, ele deve sentir qualquer coisa em mim, porque 
ele, todas as reparações, chama-me a mim. Para as reparar, não é? Mesmo nas reparações, 
nesses tais aparelhos hidráulicos que vêm lá de fora, sou sempre eu que sou chamado. E 
para, às vezes, resolver um problema de umas juntas para um aparelho tal, ou um 
problema de umas peças quaisquer que ele não está dentro do assunto, dizem logo: "vai ter 
com o A lá baixo". Eu acho que aí nesse ponto, ele deve sentir alguma coisa, mas ele não me 
vem dizer.                                                                    
(Ent. 11) 

Qualidades 
pessoais 
positivas 

e: E o seu chefe, o que é que acha que ele mais aprecia em si?               
E: Não faço ideia, talvez a educação, que ele já me disse uma vez.            
(Ent. 23) 

Qualidades 
pessoais 
negativas 

e: E o seu chefe, o que é que acha que ele mais aprecia em si?               
E: Diz que eu sou teimoso. Sou teimoso, mas ele não fica atrás. Ele às vezes diz: "ó pá eu sou 
teimoso, mas tu é que não ficas atrás".        
(Ent. 50) 

Nenhuns 
e: E o seu chefe, o que é que acha que ele aprecia em si?                   
E: Não sei, se calhar nada.                                                   
(Ent. 21) 

 

Esta dualidade de atributos, em função dos sujeitos em causa, vai ao encontro 

das conclusões que retirámos na dimensão da interacção, quando concluímos que a 

amplitude da interacção com a chefia se limita à esfera do trabalho, enquanto que, 

com os colegas, se alarga ao domínio do lazer. É ainda de destacar que os sujeitos 

consideram que os colegas lhes atribuem a detenção de espírito de colaboração e 

disponibilidade para ajudar.    

 

3.3. A hetero-atribuição de sentido sobre os outros: os colegas, os “contratados” e os 

superiores hierárquicos directos  

 

Tal como já referimos, a hetero-atribuição de sentido foi analisada relativamente 

tomando como referência os sujeitos com os quais os entrevistados se relacionam 

directa e quotidianamente, a saber: os colegas, os superiores hierárquicos e os 

trabalhadores contratados ao abrigo do regime de trabalho temporário.  

 

3.3.1. Os atributos de caracterização dos colegas 

 

Os colegas de trabalho constituem o círculo de pessoas com os quais os sujeitos 

se relacionam de forma mais intensa e quotidiana, quer em termos afectivos, quer 

cognitivos, como já abordámos nas dinâmicas de interacção.  
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Procurando não impor aos sujeitos qualquer tipo de racionalidade, começamos 

por lhes solicitar que procedessem à delimitação da esfera constitutiva dos indivíduos 

que consideram ser os seus colegas de trabalho. 

           N=50 

  

Como podemos constatar, a delimitação é, predominantemente, genérica, ou 

seja, contempla os trabalhadores da direcção ou da equipa onde os entrevistados 

trabalham, ou os membros da empresa em geral. Quanto aos sujeitos que manifestam 

uma delimitação restrita, evidenciando uma ligação mais forte a um conjunto concreto 

de indivíduos, esta concretiza-se, predominantemente, na nomeação de um conjunto 

de colegas específicos (12 indivíduos) ou de colegas que se enquadram no mesmo 

domínio profissional (5).  

Em termos de atributos classificatórios dos colegas, procedemos a uma 

subdivisão entre atributos positivos, negativos e ambivalentes, considerando nestes 

últimos os sujeitos que procedem a uma subdivisão dos colegas em dois grupos, 

considerando: “uns mais abertos, outros mais fechados”; “os que ganham mais e os 

que ganham menos”; “os mais competentes e os menos competentes”. 

Refira-se, ainda, antes de avançar na explicitação dos atributos, que estes nem 

sempre se aplicam aos que os sujeitos consideram serem os seus colegas de 

trabalho, não se verificando, necessariamente, uma coincidência entre a esfera da 

delimitação e a da atribuição de sentido. Ou seja, o facto de questionarmos os sujeitos 

em termos abrangentes (perguntando: “quem são os seus colegas de trabalho/ quem 

considera que são os seus colegas de trabalho?” e “qual é a sua opinião acerca dos 

seus colegas de trabalho”, e não: “qual é a sua opinião acerca dos colegas de trabalho 

que referiu?”), conduziu-nos a percepcionar este tipo de descoincidência. Os sujeitos 

Figura 9.7

Delimitação do colectivo de pares

34%

66%

Delimitação clara e restrita Delimitação genérica
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são, assim, na segunda questão, conduzidos a orientar o seu discurso de forma 

independente da questão anterior28.  

 

 
Quadro 9.46 

Tipo de atribuição de sentido sobre os colegas  

por delimitação do grupo de pares 

Delimitação do 
grupo de pares 

 

Delimitação clara e 
restrita 

Delimitação 
genérica 

Tipo de atribuição N % N % 
Positiva 10 20 15 30 
Ambivalente 4 8 7 14 
Negativa 7 14 13 26 

     N=50  

 

  

O quadro ilustra uma hetero-classificação positiva distribuída de forma 

relativamente equitativa entre os dois tipos de delimitação, a qual comporta o elogio da 

competência profissional dos colegas e das suas qualidades pessoais. Já no que diz 

respeito à atribuição de sentido com um carácter ambivalente, denota-se um 

predomínio da delimitação genérica, o mesmo se passando no caso da atribuição de 

sentido de pendor negativo. Relativamente a esta última, independentemente do tipo 

de delimitação, há uma presença assinalável de uma crítica aos colegas, direccionada 

para a configuração das relações de trabalho (17 respostas, num total de 20). Está 

aqui em causa o “individualismo”, a “falta de espírito de equipa” ou o privilégio que as 

chefias conferem a determinados trabalhadores. Este último factor, apesar de, à 

partida, parecer estar orientado para uma crítica às chefias directas (como iremos ver 

mais adiante), na realidade recai, de igual modo, sobre os colegas, ou seja, sobre o 

facto de estes “escovarem o chefe”. O outro tipo de atributos referidos é relativo à 

classificação negativa do desempenho profissional, ainda que seja menos relevante 

(11), que se concretiza na manifestação de factores do tipo: “falta de qualidade”, de 

“espírito de iniciativa” e de “conhecimentos”.  
 

                                                
28 É possível, embora não o possamos comprovar em todos os casos, que os sujeitos que referem 
atributos negativos para classificar os colegas se estejam a referir àqueles que excluíram da delimitação 
efectuada previamente, em particular os que o fizeram em termos restritos.  
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Quadro 9.47 

Hetero-atribuição de sentido sobre os colegas 

TIPO DE 
ATRIBUIÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Positiva 

e: Qual é a opinião que tem acerca dos seus colegas de trabalho?            
E: É boa. Dou-me bem com toda a gente, falo com toda a gente. Nunca tive chatices aqui com 
ninguém, mas é como eu lhe digo. Há sempre um ou outro especial. Isto aqui é quase uma 
família, é quase uma família.                       
(Ent. 1) 
 
E: O Sr. A é um bom artista. Como técnico ele não tem problemas nenhuns, nem na parte 
de serralharia, nem na parte eléctrica, considero-o um bom artista, ele sabe muito. Sabe 
muito mesmo. Ele sabe tanto ou mais do que qualquer um aqui dentro.                        
(Ent. 27) 
 
E: O A ensina bem. Massacra muito a cabeça, mas ensina bem.                                       
(...) 
Eu acho que, pronto, eu aprendi muito com o A que é uma pessoa mais velha é experiente, 
mas nem todas as pessoas das outras células fazem o que ele faz. Ele sabe explicar, e tudo 
mais, acho que, para o pessoal do curso, que anda aí, como eu andei, acho que ele é uma pessoa 
indicada, para estar ao pé dele a aprender.                                                           
(Ent. 40) 

Ambivalente 

e: Qual é a opinião que tem acerca dos seus colegas de trabalho?             
E: Há de tudo. Há várias mentalidades, há várias maneiras de pensar, há uns com quem eu 
dou-me melhor e sinto-me melhor, porque se calhar têm uma maneira de pensar mais próxima 
da minha. Há outros que têm maneiras de pensar muito primitivas e eu já não aprecio 
tanto. Não me dou mal com eles, respeito, mas não são pessoas com quem converso, nem que 
tenha grandes conversas que me interessem. É só mesmo coisas básicas, trabalho, mais nada. 
Outras claro, já desenvolvo mais, porque acho que as ideias são mais parecidas com as 
minhas, concordamos em muita coisas.                         
(Ent. 16) 
 
e: Qual é a opinião que tem acerca dos seus colegas de trabalho?             
E: Somos todos iguais e todos diferentes. Há uns melhores, outros piores, nisto ou naquilo. 
Sabe como é, as pessoas não são todas iguais, temos feitios diferentes, às vezes há pegas, há 
quezílias, há momentos bons e há momentos maus, há momentos para anedotas e risota. 
Há o momento da chatice, por isto ou por aquilo, ou pelo trabalho ou por uma quezília 
qualquer.                                                        
(Ent. 44) 

Negativa 

e: Qual é a opinião que tem acerca dos seus colegas de trabalho?             
(...) 
E: Criticam bastante o trabalho dos outros. As pessoas novas têm alguma dificuldade, se 
começarem a cometer erros têm grandes dificuldades a começar a trabalhar normalmente, e 
há um pouco de gozo. Mas é uma espécie de gozo que é um pouco corrosivo, chega mesmo 
a ferir as pessoas, mas depois a pessoa ou aguenta ou não aguenta. Se aguentar passa a estar 
perfeitamente integrada ou então tem dificuldade em integrar-se.                                                   
(...) 
e: Em termos de aprendizagem, como é que aprendeu aquilo que faz?            
E: Estive a ajudar uma pessoa mais velha e aprendi com ela, e aprendi por mim também. 
Quando eu cá cheguei, a maior parte das pessoas que cá estavam eram pessoas mais 
velhas, e elas têm grandes dificuldades em passar os conhecimentos que têm.                                                       
(...) 
e: As relações entre as pessoas mais novas e as mais velhas não funcionam muito bem?                                                                    
E: Penso que não. Ao princípio não. Se a pessoa for um pouco submissa, não tem problemas, 
agora se tiver opinião é muito mais difícil.                                                 
(Ent. 18) 
 
E: Os mais novos estão-se marimbando para isto. Eles querem é o dinheiro ao fim do mês 
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TIPO DE 
ATRIBUIÇÃO EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

e acabou. É o tal conceito de "geração rasca", implanta-se muito aqui, infelizmente. Não 
lutam pela sobrevivência, nem para poder ganhar mais, nem sequer para ficarem bem 
vistos.                                                           
(...) 
e: Qual é a opinião que tem em relação a esses colegas?                      
E: Que eles precisam de ser limadas muitas arestas, estão muito em bruto. Aprenderam a 
fazer aquilo daquela maneira, já estão demasiado mecanizados para serem corrigidos, 
nunca foram corrigidos de início não é agora que vão ser corrigidos. Vai depender da 
vontade de cada um, mas isso é muito vago.                    
e: E como é que são as relações entre os colegas de trabalho aqui no sector?                                                                       
E: Dentro das células não são grandes relações de amizade. Não, porque a parte social vinha 
sempre ao de cima, os salários, acima um do outro, porque o chefe considera este melhor que o 
outro, e depois a gente vê que uns cometem mais erros que outros, apesar de estarem a ganhar 
mais.                                                                  
(Ent. 43) 

 

 

Assim, podemos concluir que a hetero-atribuição de sentido que incide sobre os 

colegas recai, em grande parte dos casos, não tanto na classificação dos colegas em 

si, mas mais nas dinâmicas de interacção. 

A classificação dos trabalhadores contratados na empresa ao abrigo do regime 

de trabalho temporário está presente nos discursos de 16 sujeitos. Apenas 2 

entrevistados os considera como colegas de trabalho e como detendo um bom 

desempenho profissional. Os restantes 14 não os consideram como colegas, 

manifestando-se a hetero-atribuição de sentido sobre os mesmos em expressões 

como: “retiram o emprego aos efectivos”, “não têm formação”, “são desqualificados”, 

“não trabalham”, “auferem uma remuneração superior à dos trabalhadores efectivos”, 

têm um “mau desempenho profissional”, são “irresponsáveis”, são ”mal-educados”, 

têm “desafeição pelo trabalho”, “não são colegas de trabalho”. 
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Quadro 9.48 

Hetero-atribuição de sentido sobre os trabalhadores temporários 

TIPO DE 
ATRIBUIÇÃO  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Positiva 

E: E foi outro rapazito embora que era da Y, era contratado, esse rapazito, esse mocito foi 
também um rapaz que foi para a minha beira eu podia faltar, se estivesse doente, ou isto ou 
aquilo, que ele executava o trabalho com perfeição e assumia aquilo que realmente fazia. 
Era um bom moço, tanto é que o encarregado ficou com pena dele ir embora.     
(Ent. 29) 

Negativa 

E: O ambiente de trabalho não é tão bom como era dantes. Agora também há muito "alugados" 
aí, e, não sei, as pessoas não se entendem.                                                                     
(...) 
Depois, desde que começaram a entrar aqui os "alugados", há 2, 3 anos, é que criou um 
ambiente em que acontece isto: entram aqui (isto só visto), drogados, indivíduos que saem 
da cadeia que estão aí, isto há de tudo aqui dentro. Depois chegam aí, o chefe põe-nos 
à nossa beira, estão ali (estiveram na discoteca à noite) a dormir. Um gajo tem que os 
acordar, porque até adormecem. E tenho um à minha beira que mal serve para passar 
uma chave e leva mais dinheiro que eu. Que ambiente é que é este de trabalho? E há 
coisa de 4 anos, com menos pessoas, fazia-se muito mais trabalho, tinha-se melhor ambiente 
de trabalho. Agora estão ali, metem aos 4 e 5 por dia, estão ali a "queimar" todo o dia, 
de mãos nos bolsos, e anda aqui uma pessoa. Ando eu aqui a trabalhar para eles, para 
eles não fazerem nada. Logicamente que isso não dá. Se isto não mudar, não sei qual é o 
futuro disto.                             
(...) 
Outro motivo também muito forte é a questão dos "alugados", que perturba muito. Temos aí 
colegas que estão a ganhar 80 contos aqui e fazem o serviço do princípio ao fim. Enquanto anda 
um "alugado" a ganhar à hora, e havia alguns que levavam 600 contos por mês. E estou 
eu ali, a despachar serviço e levo 120 contos. Isto cria este ambiente mau, de certo modo.                                                              
(...) 
Outro ponto de que se fala também é a entrada em massa desta juventude e dos "alugados", 
que entrou e não têm formação, não são dedicados ao trabalho. Acho que foi um erro da 
Electro. Foi há 3, 4 anos. Acho que a Electro perdeu um bocado a qualidade com isso, 
perdeu um bocado a identidade dentro da empresa. Mesmo relações entre colegas. Acho que 
é um ponto que marca a empresa, a perda da identidade a nível da empresa, interno.                                                             
(Ent. 24) 

 

Refira-se, ainda, que estes trabalhadores são catalogados como “contratados”, o 

que constitui uma forma de diferenciação face a eles próprios, que são “efectivos” e 

que “pertencem à empresa”.  

Em termos de enquadramento organizacional, esta perspectiva crítica predomina 

nas direcções Transformadores de Potência e Aparelhagem de Média Tensão (8 e 3 

sujeitos, para um total, respectivamente, de 16 e 6 indivíduos de cada uma das 

direcções). Estas são as direcções da empresa onde o recurso a estes profissionais é 

mais incidente, o que, de certo modo, justifica esta concentração29. 

 

                                                
29 A partir dos dados recolhidos para 2001, o peso dos trabalhadores temporários no total de 
trabalhadores a exercer actividade em cada direcção (efectivos e temporários) é o seguinte: Fabricações 
Mecânicas: 3.9%; Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis: 18.2%; Transformadores de 
Distribuição: 23.1%; Transformadores de Potência: 37.4%; Aparelhagem de Média Tensão: 62.3%.  
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3.3.2. Os atributos de classificação dos superiores hierárquicos directos 

 

 

Na hetero-atribuição de sentido sobre os supervisores directos, constatámos 

haver uma equivalência numérica entre os atributos de conotação positiva e negativa.  

 

 
Quadro 9.49 

Conotação dos atributos relativos aos superiores hierárquicos directos por tipo de atributos 

(% em linha) 

Tipo de atributos 
 
 

Traços de 
personalidade 

Saber e 
desempenho 
profissionais 

Interacção com 
os subordinados 

TOTAL 

Conotação dos atributos N % N % N % N % 
Positiva 13 36.1 15 41.7 8 22.2 36 100 
Negativa 7 20 12 34.3 16 45.7 35 100 

 

  

Verifica-se, todavia, uma nítida distinção da conotação dos atributos. A 

conotação positiva verifica-se, essencialmente, no reconhecimento da detenção de 

saber profissional e de um desempenho consentâneo com a sua posição hierárquica e 

com a sua profissão, e na identificação de traços de personalidade.  
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Quadro 9.50 

Hetero-atribuição de sentido sobre os superiores hierárquicos directos 

TIPO DE 
ATRIBUTOS 

CONOTA-
ÇÃO DOS 
ATRIBU-

TOS 
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Traços de 
personalidade 

E: Para mim, acho que é um indivíduo inteligente. Até à data parece que 
resolvido os problemas que eles querem cá de cima. Eles cá em cima dão-lhe 
cabo da cabeça e ele vai para baixo e dá-nos cabo da cabeça a nós, e nós não 
gostamos, não é, mas ele acaba por ter razão.  
(Ent. 14) 
 
 
 

Saber e 
desempenhos 
profissionais 

e: E qual é a opinião que tem acerca do chefe?                  
E: Eu por mim, acho que é um chefe que não sabe fazer, mas sabe dirigir, ele 
não era serralheiro, era só electricista, mas sabe dirigir. Claro que nunca 
agrada a toda a gente, mas ele para mim é excelente, para mim não tenho 
problema nenhum, nem eu lhe ponho problemas.                            
(Ent. 49) 

Interacção com 
os 
subordinados • 

Po
si

tiv
a e: Qual é a sua opinião que tem acerca do seu chefe?                        

E: Acho que é um bom chefe, tem uma certa sensibilidade para lidar com as 
pessoas e é exigente sem se tornar presente sempre. Sem estar sempre a 
dizer que é para ir fazer isto, para fazer aquilo, torna isso de uma maneira 
para as pessoas entenderem. Sem estar sempre presente, é um bom chefe.                                    
(Ent. 18) 
 

Traços de 
personalidade 

e: Qual é a opinião que tem do seu chefe?                                    
E: É arrogante, é malcriado. Insulta-nos logo, não nos trata com educação.                                 
(Ent. 38) 

Saber e 
desempenhos 
profissionais 

e: E que opinião é que tem do seu chefe?                                   
E: Tem um bocado de falta de personalidade. Qualquer problema que a pessoa 
tenha, ele não resolve, mesmo no aspecto de trabalho.                                                                  
(Ent. 27) 

Interacção com 
os 
subordinados 

• 
N

eg
at

iv
a 

E: O nosso chefe comunica pouco. É o papel dele, o patrão diz para ele 
comunicar pouco. Às vezes há alguns chefes que conversam com a gente mas 
eles não gostam muito. Não são muito sociáveis. Falam pouco com a gente.                                                      
(Ent. 30) 

 

Já em termos negativos, são salientados, como podemos ler nos extractos, 

problemas de interacção com os subordinados, quer por a chefia não deter 

capacidades de comunicação, quer por manter relações pessoais privilegiadas com 

determinados trabalhadores, o que gera situações de desigualdade que, na 

perspectiva dos sujeitos, não deveriam existir, e que têm consequências na avaliação 

do desempenho e, logo, na remuneração. Podemos, ainda, acrescentar que, 

subjacente aos atributos conotados negativamente, está, de igual modo, o 
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questionamento das relações de autoridade, devido ao deficiente desempenho da 

chefia30. 

 

4. Os projectos e as aspirações  

 

Na análise dos processos de socialização antecipatória vividos pelos sujeitos, 

procedemos a uma distinção entre os projectos e as aspirações. Os projectos 

concretizam-se na prossecução de objectivos, enquanto as aspirações constituem 

perspectivas enquadradas no domínio do desejável, sem que os indivíduos 

manifestem uma intenção de as concretizar, por força da orientação dos seus 

trajectos. A própria manifestação de uma aspiração incorpora, em si mesma, uma 

expressão consciente da ausência de expectativas de concretização. É relativa à 

expressão de identificações com profissões diferentes da que exercem, o que, no 

entanto, não significa que não se identifiquem com a sua profissão.  

A manifestação dos projectos diz respeito, essencialmente, a realidades 

concretas e às trajectórias pessoais dos indivíduos. Constituem, simultaneamente, um 

meio de eles darem a conhecer, à entrevistadora, o que perspectivam para o seu 

futuro, assumindo esta, de algum modo, um papel intermediário, potencialmente 

proporcionador de condições de concretização, em particular para os casos dos 

indivíduos que se referem à trajectória profissional interna. 

Procedemos à classificação dos projectos em termos das probabilidades 

objectivas da sua concretização a partir do ponto de vista dos sujeitos. 
 

                                                
30 A este propósito, podemos referir o caso de três sujeitos que, ao criticarem a chefia, subvalorizam a sua 
actividade por comparação com a sua, afirmando que é comum dizer-se que: “um chefe faz-se de um 
toco de vassoura”. A título ilustrativo, vejamos aqui uns breves extractos destes entrevistados. 
E: (...) porque, eu muitas vezes já tenho dito que, e o Engenheiro A dizia: “um operário leva quatro anos e para 
fazer um chefe é com um toco de uma vassoura”, e eles não gostam.  
(Ent.12) 
 
E: Não sei, isto, conta-se que houve aí uma célebre frase de um director: “um chefe se faz de um toco de 
vassoura!” E se calhar, penso que é isso. 
(Ent. 21) 
 
E: Há um ditado aqui que é: “de um toco de vassoura se faz um chefe”, e neste caso aplica-se, é um bocado 
verdade. São pessoas que não têm suficiente conhecimento para poderem estar em cima de uma pessoa, estar a 
vigiar o trabalho da pessoa e dizer que o trabalho está mal feito ou está bem feito. 
(Ent. 22) 
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Quadro 9.51 

Domínios de incidência dos projectos por  

probabilidades objectivas de concretização 
Probabilidades objectivas  

 
Concretizável Não 

concretizável 
Domínios de incidência N % N % 
Actividade de trabalho 2 4 4 8 
Trajectória profissional interna 27 54 6 12 
Trajectória profissional externa 4 8 4 8 
Trajectória educativa 5 10 1 2 

   N=50 
 

A grande fatia dos projectos recai na trajectória profissional interna, 

concretizando-se, frequentemente, em objectivos de prossecução do exercício da 

profissão presente, no interior da empresa. Alguns sujeitos esperam progredir na 

Electrotensão, em ordem, quer a uma promoção profissional, quer a uma mudança de 

actividade de trabalho e de profissão. Se os primeiros têm probabilidades objectivas 

de concretização, não sendo os seus projectos mais do que uma “antecipação prática 

de um porvir inscrito no presente imediato” (Bourdieu, 1998, p. 187), já nestes dois 

últimos casos, mais de metade dos discursos dos sujeitos aponta para projectos não 

concretizáveis. Assim, as probabilidades objectivas de concretização situam-se mais 

ao nível da trajectória profissional interna, nos casos em que não subsiste, 

propriamente, qualquer intenção de mudança da iniciativa do sujeito.  

As probabilidades objectivas de concretização dos projectos são mais visíveis no 

âmbito da prossecução dos estudos, o que implica uma actuação por parte dos 

sujeitos.  

Os dois domínios diferenciados de projectos estão relacionados, em grande 

parte, com a fase da vida pessoa e profissional em que os indivíduos se encontram. 

Se, dos 27 trabalhadores com projectos no domínio da trajectória profissional interna 

com probabilidades objectivas de concretização, 17 têm idades compreendidas entre 

os 50 e os 59 anos de idade, já os que perspectivam prosseguir a sua trajectória 

educativa têm entre 20 e 29. 

Os sujeitos manifestam, igualmente, projectos no âmbito da trajectória 

profissional externa, referindo-se à saída da empresa (embora para cerca de metade 

estes fiquem no domínio do desejável, logo, não concretizável) e no domínio da 

actividade de trabalho, isto é, na expectativa de vir a realizar uma actividade de 

trabalho com um grau de complexidade e criatividade superiores, ainda que sejam 

exíguas as probabilidades de tal vir a ser uma realidade. 

 



 863 

Quadro 9.52 

Domínio de incidência dos projectos por probabilidades objectivas de concretização 

DOMÍNIO DE 
INCIDÊNCIA 

DOS 
PROJECTOS 

PROBABI-
LIDADES 
OBJECTI-

VAS  
EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Actividade de 
trabalho 

E: A minha intenção foi sempre ir para electrónica. Mesmo quando me inscrevi 
para fazer o curso de electricista auto eu tinha-me inscrito num curso de 
electrónica, só que o curso de electrónica só ia haver passado um ano e então 
eu fiz o de electricista auto. Mas já na altura queria ser técnico de 
electrónica.                            
(...) 
e: O que é que acha então, como é que vai ser, tem perspectivas de mudar 
daqui?                                                                        
E: Não sei. Estou à espera. Já falei várias vezes com a directora de 
recursos humanos e ela disse que ia falar com o engenheiro.                                                    
(Ent. 18) 

Trajectória 
profissional 
interna 

• 
C

on
cr

et
iz

áv
el

 

e: Portanto, perspectiva continuar a trabalhar na Electro?                    
E: Espero que sim!                                                            
(...) 
E: Não, mas eu acho que posso progredir aqui dentro.               
e: Alguém lhe deu essas perspectivas de progredir aqui?                      
E: Não, é pelo que eu observo. Eu já vi colegas a subir, aqui dentro, a serem 
promovidos.                    
(...) 
e: Quando veio para a Electro sabia o que é que vinha fazer?                  
E: Não. Tinha a expectativa de entrar cá para dentro e depois ver e tentar ser  
alguém aqui dentro.                                                           
e: E ainda tem?                                                              
E: Claro.                                                                     
(Ent. 21) 
 
e: Em termos de futuro, como é que pensa que é o seu futuro aqui?            
E: Olhe o meu futuro, aqui dentro, vai ser fazer o mesmo como fiz até aqui, 
até ir desta para melhor, até me reformar.                             
e: Gostava de fazer um trabalho diferente daquilo que faz?                  
E: Agora não. Estou, como é que eu hei-de dizer, estou encaixado ali, aquilo é 
um monopólio meu, pronto. Nas tampas é meu. Não há mais nada para fazer.                                                  
(Ent. 29) 
 
e: Em termos de futuro, como é que pensa que é o seu futuro aqui na empresa?                                                                      
E: O meu futuro, agora, mais dois ou três anos e vou para a reforma. Vou 
rescindir se houver rescisões, senão não.                                 
(Ent. 46) 
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DOMÍNIO DE 
INCIDÊNCIA 

DOS 
PROJECTOS 

PROBABI-
LIDADES 
OBJECTI-

VAS  

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Trajectória 
profissional 
externa 

e: Gostava de fazer outro trabalho?                                          
E: Gostava de fazer uma mudança, mas enquanto eu não tiver (e com certeza 
não terei) essa oportunidade de fazer essa mudança para outro tipo de 
trabalho, fico neste.                                                       
e: Mas que trabalho é que gostaria de fazer?                                 
E: Agora só era capaz de deixar a bobinagem para o sector de vendas. 
Gostava de trabalhar no sector de vendas.                                     
e: Tem alguma perspectiva nesse sentido?                                     
E: A perspectiva é minha, pessoal.                                            
(...) 
e: E quais são as suas perspectivas aqui na empresa?                        
E: É continuar nesta forma e quando daqui a meia dúzia de anos chegar a 
oportunidade que eu tenha e que verifique também que isto é já para os 
mais jovens, ter que talvez abandonar a empresa, e se puder então vou 
passar a trabalhar para mim.                                                  
e: Está a pensar ir trabalhar por conta própria?                             
E: É uma alternativa, porque eu tenho 48 anos e se sair daqui com 54 ou 55 
tenho que ajeitar alguma coisa para me entreter lá fora.                   
e: Algum negócio em particular?                                              
E: Eu já tenho aí um trabalho na parte imobiliária.                           
e: Faz gestão imobiliária?                                                   
E: Sou tipo pequeno investidor, mas a minha aspiração é ter uma agência 
imobiliária.                                                                  
(Ent. 33) 

Trajectória 
educativa 

 

E: Estou no ISEG, este ano estou em stand by, porque vou casar, e é muita 
coisa junta, aquilo já me estava a dar volta à cabeça e resolvi parar um 
bocadinho.                                                                     
e: Mas está inscrito?                                                         
E: Estou.                                                                      
(...) 
e: Mas pensa acabar o curso?                                                  
E: Sim, sim!                                                                   
(Ent. 23) 

Actividade de 
trabalho 

• 
N

ão
 c

on
cr

et
iz

áv
el

 

e: Para além do trabalho que faz acha está preparado para fazer outras 
tarefas na empresa?                                                           
E: Até que gostava!                                                           
(...) 
e: O quê?                                                                    
E: Depende das tarefas que me derem. Não me vou pôr agora aí em frente ao 
computador.                              
e: Mas alguma assim em concreto?                                             
E: Gostava, tudo o que fosse mexer..., na minha área, ou perto da minha 
área, gostava.                                                                
e: Mas não costuma fazer, pois não?                                          
E: Não, porque não me dão essa oportunidade. Até a parte da organização do 
trabalho. Às vezes estou sempre a meter-me onde não sou chamado, gosto 
muito de me meter onde não sou chamado, mas não sei porquê, não me dão as 
oportunidades.                                                                
(Ent. 14) 
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DOMÍNIO DE 
INCIDÊNCIA 

DOS 
PROJECTOS 

PROBABI-
LIDADES 
OBJECTI-

VAS  

EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Trajectória 
profissional 
interna 

e: Gostava de fazer um trabalho diferente daquilo que faz?  
E: Gostava.                                                                   
e: Que tipo de trabalho é que gostava de fazer?                              
E: Gostava um dia, por exemplo, eu tenho 48 anos, gostava de trabalhar mais 
um ou dois e gostava que, aos 50 anos, o patrão chegasse à minha beira e 
dissesse: "ó pá, tu que já fizeste o que tinhas a fazer na tua área, 
desempenhaste bem desempenhado, agora, para te compensar, vou-te pôr 
num serviço mais limpinho", não era dar-me uma bengala para andar, dar-me 
uma actividade que eu pudesse descansar mais um bocadinho. Sabe que a 
actividade dum soldador não é fácil, quem leva aquilo a sério, como eu levo, não 
é fácil.                                                    
(Ent. 32) 

Trajectória 
profissional 
externa 

e: Em termos futuro, como é que acha que vai ser o seu futuro profissional, o 
que é que pensa fazer?                                        
E: Eu penso continuar aqui. Mentia-lhe se dissesse que não pensava um dia 
estabelecer-me lá fora por conta própria. Talvez um dia faça isso, mas o 
risco tem que ser mínimo, porque eu não sou pessoa de estar a correr 
riscos.                                          
e: Portanto pensa continuar a trabalhar aqui?                                
E: Sim.                                                                       
e: A fazer o quê?                                                            
E: A bobinar.                                                                
e: E, eventualmente, pensa em vir a ter uma empresa lá fora?                 
E: Se fosse possível, mas isso é um sonho. É um sonho que eu podia realizar a 
qualquer momento, desde que me apeteça.    
(Ent. 35) 

Trajectória 
educativa 

 

e: Como é que pensa que é o seu futuro aqui na empresa?                      
E: É muito cinzento.                                                          
e: Então o que é que pensa fazer?                                            
E: Estou a pensar em voltar a estudar. Tenho o 11º, tentar fazer o 12º e 
tentar, por exemplo, agora acho que há vários cursos de informática, na área 
de desenho, também é bom para tentar subir para o desenho dos 
transformadores. Mas nem isso me motiva muito. Já são 10 anos aqui, em que 
já vi muita coisa que não me agrada.              
(...) 
Eu neste momento estou num patamar em que precisava de saltar para cima 
para outro patamar, porque já não me sinto bem no patamar onde eu estou, há 
muita gente já no mesmo patamar, já estou a ser apertado, porque todos 
querem ter o mesmo lugar. Estou no mesmo patamar e quero saltar para cima e 
não consigo.                
e: Mas se fosse estudar... acha que vai conseguir?                 
E: Se for estudar, eu pretendo tentar conseguir. Não digo que vá conseguir. 
Uma das coisas que eu sempre disse a mim mesmo é que não vou morrer sem 
tentar, não gosto de sentir que ao fim de uns anos: "Olha, não consegui aquilo, 
porque eu não tentei".                                                
e: Portanto, o que está a pensar fazer é tentar tirar o 12º e tirar um curso?                                                                        
E: Tentar tirar o 12º e talvez seguir um curso superior.                      
e: Um curso superior de?                                                     
E: Não sei. Eu gosto muito da fotografia, mas também gosto muito de história, 
gosto muito das artes. Eu não sei ao certo ainda aquilo que eu quero. Tenho 
de pensar muito bem.                                                    
(Ent. 22) 
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Assim, não estamos perante um conjunto de sujeitos que manifeste projectos 

significativos, fazendo depender o seu futuro de entidades (como a empresa) e 

pessoas externas. Já no que diz respeito aos projectos de prossecução da trajectória 

educativa, outros factores objectivos e estruturantes pesam na sua concretização, 

como é o caso da idade, do nível de escolaridade ou das obrigações familiares.  

No domínio do desejável, ou seja, das aspirações profissionais, constatámos que 

um conjunto de sujeitos refere que gostaria de exercer ou de ter exercido uma 

profissão diferente.  

 

Figura 9.8

Aspirações profissionais 

41%

11%
22%

26%

Profissões industriais
Profissões terciárias

Profissões intelectuais
Profissões associadas a um gosto pessoal

 
N=27 

 

A grande fatia de entrevistados enquadra as suas aspirações profissionais no 

exercício de profissões na indústria, o que se aproxima do exercício profissional 

actual. As profissões referidas são inúmeras, tais como as de electricista, técnico de 

electrónica, carpinteiro ou mecânico de automóveis. Ainda que os sujeitos não 

verbalizem a intenção de concretizar estas aspirações, elas enquadram-se em áreas 

profissionais onde as probabilidades objectivas, consideradas no abstracto, são mais 

exequíveis. 

Praticamente com o mesmo peso numérico, os sujeitos referem profissões que 

apelidámos intelectuais, as quais implicam a detenção de um grau académico (como é 

o caso das de professor, psicólogo ou enfermeiro), e profissões associadas a um 

gosto pessoal particular (tais como jogador de futebol, fotógrafo ou cozinheiro).  

Apenas 3 indivíduos referem o desejo de ter uma profissão no sector terciário, 

como é o caso de empregado de escritório ou relações públicas, numa clara oposição 

ao trabalho industrial. Esta distinção social remete para a clássica diferenciação 

estabelecida entre os “colarinhos azuis” e os “colarinhos brancos”, a qual já não é 



 867 

referida nos nossos dias, mas ainda se mantém no imaginário colectivo, 

principalmente ao nível dos trabalhadores operacionais da indústria.     

 
Quadro 9.53 

Aspirações profissionais 

TIPO DE 
ASPIRAÇÕES  EXTRACTOS ILUSTRATIVOS 

Profissões 
industriais 

e: Se pudesse ter escolhido a sua profissão, escolheria esta ou escolheria outra qualquer?                                                    
E: Se calhar era capaz de ter escolhido electricista de instalações. Gosto mais.                                                                   
e: Porquê?                                                              
E: Porque é um trabalho mais manual. Máquinas tudo bem, mas parece que dá mais sentido 
trabalhar com as mãos, fazer os esquemas, dá mais sentido.                                           
(Ent. 34) 
 
e: Se pudesse ter escolhido a profissão, qual é que escolhia?                
E: Uma coisa que eu gostava de ser era electricista. Gostava de ser electricista.                                                  
(Ent. 39) 
 
e: Se pudesse ter escolhido a sua profissão, qual é que é que escolhia? Escolheria outra ou 
escolheria esta?                                          
E: Era capaz de escolher outra.                                               
e: Qual?                                                                     
E: Técnico de frio, também. Porque é uma profissão que está a dar, agora. Está-se a 
desenvolver muito. E técnico de gás, também. Principalmente técnico de gás, agora com o gás 
natural.                       
(Ent. 40) 

Profissões 
terciárias 

 E: Eu identifico-me com uma pessoa que trabalha em relações públicas, adorava exercer 
relações públicas.                                                    
(Ent. 38) 

Profissões 
intelectuais 

e: Se pudesse ter escolhido outra profissão, escolhia qual?                  
E: Psicologia. Tentei meter-me, mas ainda não tive oportunidade. Agora já não tenho idade 
para isso.                                           
(Ent. 18) 
 
e: Se pudesse ter escolhido a sua profissão, escolhia esta, ou escolhia outra qualquer?                                                              
E: Esta não era a profissão que eu queria. Eu queria ser militar da força aérea. Eu queria ir 
para a enfermagem. Mas depois as coisas deram a volta. Eu inscrevi-me para a Força Aérea e 
fui parar ao Exército. Não sei porque razão, mas fui. E isso quebrou um bocado o sonho que eu 
queria. Mas foi nessa altura que surgiu a Electro.                                     
e: O que queria era ser enfermeiro. E nunca pensou em ir tirar o curso?      
E: Uma pessoa depois acomoda-se um bocado e a vida é complicada.            
(Ent. 24) 

Profissões de 
gosto pessoal 

e: Que profissão é que gostaria de ter?                                      
E: Eu para ser sincero consigo, prontos, é assim, gostava de ser polícia da PJ. Porque foi 
sempre uma coisa que me fascinou: andar à paisana, andar infiltrado. Já tentei concorrer, só 
que não tive sorte.                       
(Ent. 17) 
 
e: Se pudesse ter escolhido, há alguma profissão que gostasse de ter?        
(...) 
E: Se calhar era capaz de querer cozinheiro. Era capaz de ter escolhido chefe de cozinha.                                  
e: Porquê?                                                                   
E: Porque gosto de cozinhar.                                                  
(Ent. 41) 
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Como afirma Pinto: “as aspirações e perspectivas mais ou menos (ir)realistas 

em matéria de futuros (não necessariamente carreiras) profissionais são um bom 

exemplo do tipo de elementos a integrar no espaço dos projectos individuais ou 

colectivos” (1999, p. 11). E acrescenta, ainda, que “o modo como eles se repercutem, 

com a sua própria materialidade, nas práticas sociais (quer no trabalho, quer fora 

dele), manifesta de forma expressiva até que ponto os horizontes do desejo, do 

conformismo... e do medo estruturam a direcção do trajecto” (Ibidem). 

 

 

5. Os espaços organizacional e profissional enquanto domínios privilegiados de 

identificação 

 

 

Como referimos no início deste capítulo, a complexidade e diversidade que 

caracterizam os processos de identificação conduziram-nos a optar por não os tipificar 

em, classificações finais e únicas. No entanto, torna-se possível sintetizar, sem 

preocupações de exaustividade, alguns traços predominantes que sobressaem da 

análise. Gostaríamos, neste sentido, de encerrar este capítulo propondo uma 

perspectiva analítica complementar à desenvolvida até aqui, concretizada na 

explicitação dos espaços sociais de identificação que se destacam da análise dos 

discursos dos sujeitos e em torno dos quais se configuram as dimensões constitutivas 

dos processos de identificação. 

Podemos, assim, concluir que os discursos dos sujeitos se equacionam, de 

forma predominante, em torno de dois espaços sociais: a empresa (e as respectivas 

unidades organizacionais em que os entrevistados exercem a sua actividade) e a 

profissão. Vejamos como se concretizam estas inter-relações nas entrevistas, 

tomando como referência auxiliar o esquema que a seguir propomos. 
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Figura 9.9 
Os espaços sociais de identificação 
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A empresa constitui o grupo subjectivo de referência da maioria dos sujeitos, 

bem como a respectiva direcção. Relativamente a esta última unidade organizacional, 

consideramos que o destaque conferido pelos entrevistados se relaciona com o facto 

de estarmos perante uma empresa com uma dimensão considerável, referindo-se, os 

indivíduos, ao espaço onde desenvolvem a sua actividade e estabelecem as relações 

de interacção quotidianamente. As manifestações de pertença à Electrotensão são 

visíveis, nomeadamente, na assunção de que se trata de uma empresa prestigiada e 

importante no tecido industrial português, para além de proporcionar aos seus 

trabalhadores condições de desenvolvimento de uma trajectória profissional estável e 

premiada ao longo do tempo. Em cada unidade orgânica, sobressai, em particular, a 

importância das dinâmicas de interacção, com a ênfase colocada nos pares. Se as 

relações entre os trabalhadores e os seus superiores hierárquicos directos se limitam, 

essencialmente, ao desempenho do trabalho, assumindo um cariz cognitivo e 

hierárquico, já entre colegas é valorizada a interacção quotidiana no âmbito, não 

apenas das actividades de trabalho, mas também das de lazer. A configuração das 

dinâmicas de interacção tem, por sua vez, tradução nos atributos com que, na 

perspectiva dos entrevistados, os seus superiores hierárquicos directos e colegas os 

qualificam. Em relação aos primeiros, sobressaem atributos relacionados com o 

desempenho profissional, ao passo que, nos segundos, se afirmam traços de 

personalidade. A relação hierárquica tem, deste modo, um tradução directa nas 

dinâmicas internas e externas de interacção, assim como nos mecanismos de 

atribuição de sentido, por via do desempenho do trabalho. Este, por sua vez, 
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concretiza-se na materialidade do trabalho, na prática quotidiana de manuseamento 

de dispositivos técnicos, de realização de operações de transformação de matéria-

prima ou, ainda, de apoio aos colegas na resolução de problemas diversos no âmbito 

das respectivas actividades de trabalho. 

É patente, contudo, alguma incerteza e um certo desalento face ao futuro da 

Electrotensão e ao enquadramento dos sujeitos no seu interior. A esmagadora maioria 

dos entrevistados projecta, de facto, um futuro profissional no interior da empresa. No 

entanto, face ao conjunto de transformações de que, não apenas a Electrotensão, mas 

todo o grupo Fasetel foram e estão a ser objecto, os entrevistados manifestam dúvidas 

e alguma insegurança. Todavia, os seus projectos profissionais são equacionados no 

interior da empresa, numa perspectiva de continuidade da trajectória e no âmbito do 

respectivo domínio profissional. 

Do ponto de vista da profissão, é também clara a associação à materialidade do 

trabalho, ao desempenho concreto, traduzindo-se em manifestações de atribuição de 

sentido e de distinção. A referida associação é visível em várias das dimensões 

analisadas. Senão vejamos: 

- � é nítida a associação da designação da profissão a classificações profissionais 

formais, a par da afirmação de que estas não correspondem, em cerca de 

metade dos entrevistados, ao exercício profissional concreto, sendo colocada a 

tónica neste último31;  

- � é também predominante a afirmação de que a distinção profissional se efectua 

por via das acções dos indivíduos na realização do trabalho; 

- � a exclusividade do desempenho profissional, é própria, em particular, das 

actividades de elevado grau de complexidade (principalmente a maquinação), o 

que está relacionado com factores associados à materialidade do trabalho, como 

é o caso do conhecimento dos procedimentos de funcionamento dos 

dispositivos; 

- � os principais factores de satisfação com o trabalho são a responsabilidade e 

liberdade na sua execução, a par das dinâmicas de interacção; 

- � os sujeitos identificam-se com actividades complexas e rejeitam a afinidade com 

actividades repetitivas, monótonas e desqualificadas, o que também constitui, 

por sua vez, uma via de auto-atribuição de sentido de pendor positivo e de 

reconhecimento externo do desempenho; 

                                                
31 Assumem aqui um peso numérico importante os electricistas bobinadores, que afirmam esta não 
correspondência, assente no facto de não desempenharem a actividade de electrificação, mas sim de 
bobinagem. 
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- � o trabalhador “competente” é, para os sujeitos, aquele que desempenha bem o 

seu trabalho, devido às qualidades individuais que desenvolveu ao longo da sua 

trajectória. 

 Este conjunto de indicadores permite-nos afirmar a associação da profissão ao 

desempenho concreto. A distinção efectua-se por via da profissão e, mais 

concretamente, do seu exercício, o que se repercute nos mecanismos de atribuição de 

sentido accionados, predominantemente focalizados na realização do trabalho. 

No entanto, importa ter presente as dinâmicas de transformação que estão a ter 

lugar no interior da empresa, podendo, a prazo, vir a operar-se uma mudança do 

referencial identitário, que pode deixar de ser, para uma parte dos trabalhadores, a 

profissão, em prol da empresa. Assistimos, de forma cada vez mais vincada, ao 

questionamento das concepções de trabalho dos indivíduos, bem como da sua 

formação de base, por intermédio da implementação das novas formas de organizar o 

trabalho e da crescente exigência de desempenhos profissionais polivalentes, 

evolutivos, flexíveis, que pressupõem saberes transversais a diferentes domínios 

profissionais. Coexistem indivíduos com referências identitárias relativas a um domínio 

profissional particular com profissionais mais novos, mais aderentes aos objectivos 

empresariais. A valorização dos saberes constitui uma via importante de afirmação 

dos grupos profissionais, quer no interior, quer fora da empresa, o que poderá, por sua 

vez, facilitar o relacionamento dos trabalhadores mais velhos, mais ligados à 

materialidade do trabalho e ao desempenho concreto, com os mais novos, mais 

escolarizados.  

Se os espaços organizacionais são, por excelência, domínios de interacção, no 

espaço profissional consolidam-se os processos sociais de classificação que 

incorporam atribuições e distinções. Em ambos os casos destaca-se o relevo conferido 

ao desempenho profissional e à sua concretização quotidiana. As manifestações de 

pertença traduzem-se, ainda, na associação à profissão por via das actividades de 

trabalho realizadas. Parece-nos relevante salientar a reflexão crítica de Dubar (1991) a 

Sainsaulieu (1986), quando afirma que o espaço de reconhecimento das identidades é 

inseparável dos espaços de legitimação dos saberes àquelas associados. De facto, as 

empresas podem constituir o espaço exclusivo de reconhecimento dos seus saberes, 

capacidades e desempenho profissional. 

 Podemos, assim, concluir que espaços profissionais e organizacionais se 

cruzam entre si e configuram os processos de identificação no espaço social do 

trabalho. Voltaremos a este assunto no capítulo seguinte.  
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Capítulo 10 – Por uma análise da realidade social a partir de um enfoque 

singular: o destaque conferido aos sujeitos 

 

 

 

 

 

 

O presente capítulo tem como objectivo fundamental analisar duas entrevistas 

exemplificativas das principais configurações dos processos de identificação dos 50 

indivíduos constitutivos da nossa amostra. Trata-se de procurar compreender as 

singularidades sociais tendo como pano de fundo a análise desenvolvida até ao 

momento.  

Começámos por equacionar, neste estudo, o campo económico em que o grupo 

Fasetel se posiciona e, no âmbito deste, centrámo-nos na Electrotensão. No seu 

interior detivemo-nos sobre determinadas unidades organizacionais, seleccionámos, 

em função dos objectivos da investigação, um conjunto de actividades de trabalho, 

constituímos uma amostra de 50 indivíduos e analisámos os seus trajectos 

profissionais e de aprendizagem, as actividades de trabalho que desempenham e as 

suas formas e manifestações de identificação no espaço social do trabalho. 

Perspectivamos, agora, desenvolver uma abordagem focalizada em dois sujeitos. 

Procuraremos dar conta das suas singularidades e, simultaneamente, contextualizá-

las, conferindo-lhes significado sociológico. Preside à nossa investigação o objectivo 

de “combinar, de forma cognitivamente produtiva, a análise das regularidades e das 

singularidades sociais” (Costa, 1992, p. 48). Paralelamente, assumiremos um enfoque 

analítico sobre os discursos dos sujeitos centrado nos mecanismos e processos de 

atribuição de sentido.  

O texto estrutura-se em quatro pontos. No primeiro ponto, problematizaremos o 

par indivíduo/ sociedade, a importância de uma análise centrada nas significações que 

os sujeitos atribuem à sua acção e os contornos de uma análise de cariz relacional. O 

que procuraremos discutir é a forma através da qual a estratégia teórico-metodológica 

de pesquisa desenvolvida pode constituir uma via explicativa de determinadas 

singularidades que se inscrevem em regularidades sociais. Apresentaremos, no 

segundo ponto, os procedimentos técnico-metodológicos accionados na análise das 

entrevistas. Seguidamente, procederemos à abordagem, propriamente dita, das 

A nossa vida pessoal é uma realidade insignificante 
face ao grande progresso humano, mas, por outro lado, 
não posso deixar de considerar a importância da vida de 
cada um, metida na história numa perspectiva de roteiro 
e destino da condição humana. 
 

António Alçada Baptista 
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entrevistas, a qual é acompanhada de extractos dos discursos dos entrevistados, que 

fazem prova empírica das relações e considerações por nós explicitadas. O quarto e 

último ponto deste capítulo será reservado a algumas considerações e reflexões de 

síntese. 

 

1. Uma perspectiva relacional de análise das singularidades sociais e das 

práticas de atribuição de sentido 

 

Como já tivemos oportunidade de debater (v. capítulo 1), a análise sociológica 

dos fenómenos sociais posiciona-se, não raras vezes, em campos teóricos bipolares. 

Algumas das oposições mais recorrentes dizem respeito ao debate que incide sobre 

as dicotomias indivíduo/ sociedade, subjectivismo/ objectivismo, estática/ dinâmica e 

determinismo/ liberdade (Pinto, 1994, p. 160). Trata-se de reflexões, quase genéticas, 

da Sociologia que, em última análise, radicam na discussão (também de índole 

filosófica) acerca do livre arbítrio e dos contornos da conduta humana, considerando 

os constrangimentos estruturais que a determinam ou, inversamente, o facto de ser 

impermeável a influências exteriores. 

A demarcação da Sociologia face à mera "indagação metafísica" (Silva, 1988, p. 

61) encontra nos dogmáticos postulados positivistas os marcos necessários. Porém, a 

concepção positivista da Sociologia não se coaduna com as reflexões de Weber, que 

considera esta disciplina como “uma ciência que pretende compreender, 

interpretando, a acção social para dessa maneira explicar a mesma de forma causal 

no seu desenvolvimento e efeitos” (1983a, p. 5). Para Weber, a Sociologia procura 

articular a interpretação, a compreensão e a explicação, visando apreender o sentido 

da acção e estabelecer relações de causalidade, salvaguardando, simultaneamente, a 

análise da especificidade da conduta humana (Silva, 1988, p. 61). Ou seja, 

fundamenta-se como uma "ciência cujo objectivo é a análise interpretativa da acção 

social" (Giddens, 1984, p. 212). A sua prática exige um trabalho de construção 

racional de conceitos, fundamentais para a análise da realidade social. É neste sentido 

que Weber propõe a construção dos tipos-ideais. O autor advoga, assim, uma 

abordagem alternativa à de cariz positivista, assente numa construção conceptual de 

cariz racionalista.  

A partir desta acepção de base, que deve enformar, segundo Weber, o estudo 

da realidade social, o autor defende a adopção de uma postura compreensiva. A 

Sociologia deve, deste modo, incidir sobre a análise do significado que os sujeitos 
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conferem à sua acção. A análise sociológica de raiz weberiana recusa uma concepção 

reificada e substancialista das estruturas sociais e centra-se nos actores sociais, 

procurando apreender o sentido que eles atribuem às suas acções. É, desta forma, 

possível compreender o significado subjacente às acções racionais, ou seja, tornar 

inteligíveis os motivos conscientemente invocados pelos actores.  

A abordagem weberiana tem como importante contributo o facto de destacar a 

importância dos mecanismos de atribuição de sentido accionados pelos sujeitos face 

às suas práticas. Todavia, o privilégio analítico concedido ao actor social, diz respeito, 

apenas, ao sentido intencional da sua acção, não permitindo "prestar a atenção devida 

a dinâmicas de significação espontaneamente incorporadas nas práticas sociais" 

(Pinto, 1984a, p. 136). É, deste modo, importante frisar que o sentido intencional da 

acção que Weber se propõe estudar não abrange o largo espectro da acção não 

intencional, invocado pelo actor social de forma não consciente. Esta é, 

frequentemente, mais relevante do ponto de vista da orientação e explicação dos 

comportamentos individuais. Partilhamos, deste modo, da postura crítica de Pinto à 

acepção weberiana da atribuição de sentido à acção quando afirma que “a lógica das 

práticas sociais transcende o cálculo racional dos agentes e (...) exige, como condição 

primeira, se bem que não exclusiva, a construção de uma rede de relações definidora 

da sua «verdade objectiva» (estrutural)” (1984b, p. 117).  

A análise weberiana é, de qualquer das formas, pioneira na recusa do monopólio 

teórico-metodológico de estabelecimento das regularidades sociais, sob o argumento 

de que este não permite, por si só, apreender a especificidade dos comportamentos 

humanos. Por seu turno, demarca-se, também, "de uma abordagem sociológica 

inteiramente centrada na interpretação por compreensão da componente subjectiva ou 

sentido dos fenómenos socioculturais, tomados na sua singularidade ou 

«individualidade histórica»” (Pinto, 1984a, p. 114). Costa refere, a este propósito, que 

Weber, na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, também se 

debruça sobre as regularidades sociais, na medida em que “toma como ponto de 

partida da pesquisa a verificação de um conjunto de regularidades estatísticas, que 

mostravam existir, em certas regiões da Europa, uma predominância da confissão 

protestante entre os indivíduos com actividade empresarial ou com profissões de 

elevado nível de qualificação” (Costa, 1992, p. 47). Por sua vez, Pinto afirma, no plano 

metodológico, que, “a partir de Weber, ficou em aberto o caminho para o 

desenvolvimento de uma tecnologia da pesquisa empírica bem diversa daquela que o 

paradigma positivista insinuava” (1984b, p. 118).  
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Torna-se importante referir que, a partir das problematizações de Weber, se 

desenvolveu uma multiplicidade de perspectivas agrupadas sob a denominação 

Sociologia compreensiva, que tem o individualismo metodológico como pressuposto 

de suporte à análise. 

O individualismo metodológico, consagrado na postura weberiana, entende o 

indivíduo como uma entidade auto-referenciada e como a unidade de análise 

fundamental para a compreensão da realidade social. É abordado, de modo mais 

detalhado, por Boudon (1989), a partir da crítica ao holismo, ou seja da recusa do 

pressuposto de que o indivíduo seria um produto das estruturas sociais (Ibidem). Para 

este autor, é líquido que, se o interesse da Sociologia recai em fenómenos explicáveis 

pela estrutura do sistema de interacção (no seio da qual se manifestam), o átomo 

lógico da análise sociológica é o actor social. Nesta perspectiva, a Sociologia não 

poderá tomar para a sua análise um sujeito inteiramente determinado, análogo a um 

autómato social. Terá de se referir a um sujeito dotado de uma certa margem de 

autonomia e de motivações próprias. 

Refira-se, ainda, que o individualismo metodológico entende o colectivo como 

um mero resultado das actividades individuais, através dos efeitos de agregação e de 

composição entre actores sociais, necessariamente, racionais. Este pressuposto 

encerra em si dois pontos que merecem a nossa reflexão crítica e que nos conduzem 

a distanciarmo-nos, claramente, dos pressupostos do individualismo metodológico. 

Por um lado, negligencia as propriedades estruturais dos fenómenos sociais; por 

outro, ao afirmar a oposição inequívoca entre indivíduo e sociedade, recusa a análise 

sociológica centrada nas relações entre os indivíduos. Recusamos, também, uma 

acepção dos actores sociais como indivíduos que orientam de forma racional e 

autónoma as suas acções, na medida em que as práticas são socialmente 

condicionadas e determinadas por um conjunto de condicionantes que as estruturam. 

Adoptamos alguns contributos da abordagem de Weber, procurando incorporá-

los, em particular na análise das práticas, socialmente condicionadas, de atribuição de 

sentido. Mais do que discutirmos a ênfase conferida aos actores ou, inversamente, às 

estruturas sociais (reflexão que já tivemos oportunidade de desenvolver no capítulo1), 

destacamos aqui as virtualidades de carácter técnico-metodológico da perspectiva 

weberiana, pelo relevo conferido à análise dos significados que os sujeitos atribuem às 

suas práticas (materiais e simbólicas). Partilhamos da posição de Silva, quando refere 

que "o sentido – insista-se: as intenções e as motivações, as representações 

simbólicas, as referências axiológicas – não constitui uma atribuição individual; 
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produz-se socialmente, ou seja, na formulação marxista (...) é produzido no quadro 

dos grupos e das formações sociais a que os agentes pertencem e cuja dinâmica não 

se subordina aos comportamentos e vontades subjectivos" (1988, p. 100-101).  

Consideramos que a abordagem dos fenómenos sociais exige assumir uma 

perspectiva relacional. Esta é compatível com uma estratégia metodológica assente 

numa “perspectivação em espiral” (Silva, 1988, p. 82), ou seja, uma óptica de análise 

que confere centralidade aos discursos dos sujeitos, sem descurar as regularidades 

sociais que enformam a sua trajectória.  

A assunção de uma perspectiva relacional de análise pressupõe convocarmos 

dois eixos de reflexão: em primeiro lugar, o conceito de habitus1; em segundo lugar, 

alguns contributos dos trabalhos de Elias (1993a; 1993b) acerca, por um lado, da 

articulação dos pólos indivíduo/ sociedade e, por outro, da análise de singularidades 

sociais. 

O habitus é entendido por Bourdieu como sendo constituído por disposições 

oriundas das posições sociais (e dos respectivos processos de socialização), 

apreensíveis nas tomadas de posição, ou seja, nas práticas sociais. Em suma, o 

habitus resulta da confluência de dois processos, a interiorização da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade (Bourdieu, 2002, p. 163)2, que tem subjacente o facto 

de as estruturas externas, na qualidade de condições materiais de existência, 

produzirem habitus, e de este, por seu turno, estruturar as práticas. (Ibidem). Para 

Bourdieu (1998), o habitus, estando na génese das práticas sociais, é garantia da 

ilusão da espontaneidade do agente, uma vez que o habitus não é vivido 

conscientemente e o agente pode, deste modo, planear o seu futuro. No entanto, esta 

planificação inscreve-se num futuro que é contingente com a situação do agente 

(Ibidem, p. 188).  

Nesta linha de raciocínio, o recurso ao conceito de habitus terá de assentar no 

pressuposto da heterogeneidade das disposições de que um sujeito é portador e que 

é conduzido a mobilizar de modo diverso, em função das esferas sociais em que se 

posiciona.  

                                                             
1 V. no capítulo 6 a explicitação mais desenvolvida deste conceito. 
2 Itálicos do autor, no original. 
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Adoptamos, deste modo, como referência a problematização do conceito 

bourdiano de habitus para compreender as estruturas que configuram a acção dos 

sujeitos e a forma como os seus processos de identificação são influenciados por 

factores (de ordem vária) que ultrapassam a sua vontade individual. No entanto, não 

nos parece que tal opção seja incompatível com a análise dos processos, socialmente 

condicionados, de atribuição de sentido. É o próprio Bourdieu e outros investigadores 

que, na obra La misère du monde (1993), abordam um conjunto de transformações da 

sociedade a partir de testemunhos individuais. Consideramos que os sujeitos se 

movem em diferentes campos sociais e que detêm repertórios de acção distintos. 

Trata-se de indivíduos que são, simultaneamente, produto e produtores de relações 

sociais diversificadas, pelo que importa atender às singularidades presentes nas suas 

trajectórias, que são, por sua vez, enformadas por regularidades sociais.  

O trabalho de Elias constitui, do nosso ponto de vista, um contributo fundamental 

e complementar ao de Bourdieu. O autor desloca o enfoque analítico do indivíduo e da 

sociedade para a relação entre ambos os termos de referência e para os seus 

sistemas de interdependência. De facto, o autor afirma que "tanto o indivíduo como a 

sociedade são de igual modo inúteis. Uma parte não existe sem a outra" (1993a, p. 

28). Deste modo, importa analisar as estruturas e as regularidades sociais nas quais 

actuam os seres humanos singulares, que não podem ser concebidos isoladamente. 

Para os compreender, “é necessário romper-se com o pensamento em substâncias 

singulares isoláveis e fazer-se a ponte para um pensamento em relações e funções" 

(Elias, 1993a, p. 37)3. 

Elias considera central a análise dos modos de relação entre os homens 

enquanto produtos históricos e, nesse sentido, afirma que, mesmo que se abram, no 

interior do tecido social, margens de manobra à tomada de decisão individual, não 

existe nenhuma fórmula universal que nos possa indicar qual a dimensão da margem 

de decisão individual (1993a, p. 71-72). E concretiza: “é precisamente isto que 

caracteriza a posição do ser humano singular no seio da sua sociedade, o facto de 

também o tipo e a dimensão da margem de decisão, que se abre a cada indivíduo, 

estar dependente da estruturação e da constelação histórica do colectivo humano em 

que este vive e age” (Ibidem, p. 72).  

Esta postura, assumida por Elias, está patente na obra que o autor dedica à 

análise do génio de Mozart, na qual inter-relaciona, ao longo do texto, os factos que 

                                                             
3 Conforme constata Kaufmann, Elias consolida a posição de que o indivíduo não existe enquanto 
substância, separado da sociedade, devendo ser encarado como um processo historicamente localizado 
(2001).  
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marcaram a vida do músico e as transformações e características da sociedade da 

época, tendo em conta a sua contextualização espaço-temporal. Neste trabalho, Elias 

concretiza a sua perspectiva relacional na análise de um percurso singular e descreve 

a vida do célebre músico contextualizada na sociedade da corte, frisando que é nesta 

que o génio de Mozart atinge o seu sentido integral. Elias afirma assim: “o destino 

individual de Mozart, o seu destino como pessoa ímpar e, portanto, também como 

artista ímpar, foi fortemente influenciado pela sua situação social, pela dependência da 

aristocracia da corte a que estava sujeito um músico do seu tempo. Por aqui se vê 

como é difícil tornar compreensíveis para gerações posteriores os problemas da vida 

de um indivíduo, por mais incomparável que seja a sua pessoa ou a sua obra, na 

forma, por exemplo, de uma biografia, se não se dominar o ofício do sociólogo” 

(1993b, p. 21). 

Elias demonstra, deste modo, como a trajectória e o génio de Mozart adquirem o 

seu significado cabal se entendidos no contexto social em que o músico desenvolveu 

a sua actividade. É, precisamente, este o enfoque que adoptamos, na medida em que 

consideramos que os trajectos dos sujeitos são condicionados por determinações 

sociais de ordem vária, pelo que só faz sentido abordá-los numa perspectiva 

relacional.  

As perspectivas de Bourdieu e de Elias complementam-se de um modo 

extremamente heurístico para a pesquisa sociológica. Como afirma Heinich, “tanto em 

Bourdieu como em Elias, trata-se assim de realçar a dependência do indivíduo de 

comportamentos simultaneamente adquiridos e próprios do grupo a que pertence, que 

não decorrem da livre escolha (não é possível mudar de habitus como quem muda de 

roupa). Mas para Elias, trata-se também, graças a este conceito, de fornecer um meio 

concreto de contornar a habitual dicotomia entre «indivíduo» e «sociedade», 

mostrando aquilo que as emoções e as disposições vividas ao nível individual devem 

a processos colectivos de incorporação, largamente inconscientes” (2001, p. 112).    

Pretendemos, neste capítulo, com o recurso à empiria, desenvolver uma 

abordagem relacional centrada em estudos de caso de dois sujeitos socialmente 

contextualizados. As práticas materiais e simbólicas não ocorrem no vazio social, mas 

são constitutivas da acção dos sujeitos, entendidos na sua pertença social e na sua 

singularidade. Por sua vez, o destaque que conferimos aos discursos dos sujeitos, 

conduz-nos a salientar os processos, socialmente condicionados, de atribuição de 

sentido. 
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2. Os procedimentos e as opções de selecção de duas entrevistas exemplares 

 

2.1. Os critérios de selecção 

 

A partir das considerações teóricas que tecemos no ponto anterior, debruçar-

nos-emos, então, sobre a globalidade dos discursos de dois entrevistados. Ou seja, 

perspectivamos penetrar no campo de análise das suas manifestações verbais acerca 

dos processos de identificação, atendendo às categorias produzidas pelos sujeitos e 

valorizando as modalidades de verbalização a partir das quais eles exprimem a sua 

visão de si e dos outros e de si pelos outros. Trata-se, igualmente, de “avaliar a 

natureza e o grau de coerência, a natureza e o grau de heterogeneidade do património 

individual de disposições” (Lahire, 2002, p. 35). 

A concretização deste propósito conduziu à inevitável necessidade de reduzir a 

dimensão do número de entrevistas a considerar. A partir do conjunto dos 50 

entrevistados, e tendo em conta os objectivos deste trabalho, procedemos à selecção 

de dois, tendo por base três critérios, a saber: a selecção de algumas variáveis de 

cariz objectivo de caracterização dos sujeitos; as características do conteúdo das 

entrevistas ao nível, em particular, da sua representatividade para a explicação dos 

processos de identificação; a riqueza e inteligibilidade dos discursos produzidos.  

Vejamos então, com mais pormenor, como constituímos e aplicámos estes três 

critérios de selecção. 

No âmbito do primeiro critério, seleccionámos um conjunto de variáveis de cariz 

objectivo de caracterização dos sujeitos4, a partir do qual identificámos e distribuímos 

os 50 entrevistados num espaço compreendido entre dois pólos. Grosso modo, 

podemos caracterizar os dois extremos da seguinte forma: de um lado, os 

trabalhadores mais velhos, mais experientes e menos escolarizados, que realizam 

actividades de trabalho mais complexas e apresentam indícios de uma atitude de 

maior resignação face à vida; do outro lado, os indivíduos mais novos, menos 

experientes e mais escolarizados, que realizam actividades de trabalho menos 

complexas e que assumem uma atitude mais crítica face à vida e à empresa.  

A selecção dos entrevistados foi também condicionada por segundo critério: a 

representatividade e polaridade dos tipos de processos de identificação constantes no 

                                                             
4 As variáveis de cariz objectivo de caracterização dos sujeitos são: a idade, o nível de escolaridade, a 
antiguidade na empresa, a profissão, o tipo de actividade de trabalho, o tipo de trabalhador, a direcção e o 
sector da direcção onde exerce a sua actividade e os tipos de trajectória profissional externa, interna e de 
aprendizagem formal interna. A análise que realizámos ao longo do trabalho permite compreender os 
critérios de selecção destas variáveis, pelo que nos coibimos aqui de os repetir. 
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conjunto dos 50 entrevistados. Se, como já referimos em capítulos anteriores, a 

dimensão da amostra e a multiplicidade de dimensões de análise inviabilizou uma 

tipificação final única dos processos de identificação, torna-se agora possível fazê-lo 

com dois sujeitos. Impõe-se, portanto, que as duas entrevistas escolhidas ilustrem as 

diferenças e a oposição entre dois tipos de processos de identificação e, 

concomitantemente, sejam exemplificativas das formas e manifestações de 

identificação presentes na população estudada. Com este critério conseguimos 

articular duas dimensões não hierarquizáveis – a representatividade e a polaridade –, 

já que entendemos que não existe uma sobreposição de uma sobre a outra. 

Seleccionámos, portanto, duas entrevistas exemplares cujos sujeitos se posicionam 

em pólos opostos, pois estamos perante uma representatividade ao nível teórico e não 

de cariz estatístico, o que confere pertinência e sentido à opção tomada5.  

Finalmente, considerámos os discursos dos sujeitos em si como o terceiro 

critério de selecção das entrevistas. Neste sentido, valorizam-se, por um lado, as 

entrevistas que permitem analisar, de modo integral, o discurso produzido (por 

referência aos objectivos deste trabalho) e, por outro, aquelas cuja riqueza discursiva 

permite, de modo contextualizado, apresentar ao leitor extractos que sejam 

compreensíveis e suficientemente ilustrativos da análise por nós realizada e 

explicitada. 

A selecção das duas entrevistas não decorreu de forma linear. Resultou de 

avanços e recuos, com momentos de hesitação que, ao invés de fragilizarem a opção 

realizada, a consolidaram, pois obrigaram a um trabalho acrescido de reflexão e 

ponderação. Este implicou o accionamento de um conjunto de procedimentos, os 

quais, ainda que morosos, foram inevitáveis para a prossecução do objectivo deste 

capítulo: explicar algumas singularidades que caracterizam as formas e manifestações 

de identificação no espaço social de trabalho a partir dos discursos produzidos por 

dois entrevistados. 

 

                                                             
5 O leitor pode, de alguma forma, daqui inferir as posições intermédias, o que não implica efectuar um 
exercício desprovido de informação de base; inversamente, assenta em toda a explicitação a que 
procedemos ao longo do trabalho, em particular no capítulo 9. 
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2.2. Os entrevistados seleccionados 

 

A partir dos critérios de selecção, chegámos à identificação de dois 

entrevistados: o entrevistado número 21 e o entrevistado número 326. A constante 

referência a estes indivíduos ao longo das próximas páginas, convida-nos a 

ultrapassar a aleatória e impessoal denominação numérica e a personalizar um pouco 

a nossa análise, atribuindo-lhes nomes fictícios. Assim, é das entrevistas de Pedro e 

de António, respectivamente, que nos ocuparemos em seguida. 

Detenhamo-nos, desde já, numa leitura comparada das variáveis de cariz 

objectivo para os dois entrevistados, que é reveladora de traços e percursos 

educativos e profissionais bastante distintos entre si. 
 

 

Quadro 10.1 

Comparação das variáveis de cariz objectivo de caracterização de Pedro e de António 

Entrevistados 
 
Variáveis de caracterização 

PEDRO ANTÓNIO 

Idade 25 anos 48 anos 
Nível de escolaridade Ensino secundário 2º ciclo do ensino básico 
Antiguidade na empresa 7 anos 35 anos 
Profissão Electricista montador Serralheiro soldador 
Actividade de trabalho Montagem e ligação Montagem e soldadura 
Tipo de trabalhador Não estratégico Estratégico 
Direcção Transformadores de Potência Transformadores de Distribuição 
Sector da direcção Formação de Fases Fabricação de Chaparia 
Tipo de trajectória profissional 
externa Descontínua e indiferenciada Descontínua e indiferenciada 

Tipo de trajectória profissional 
interna Focalizada em progressão Focalizada e estabilizada 

Tipo de trajectória de 
aprendizagem formal interna Diversificada de renovação Focalizada de aquisição e 

sensibilização 
 

Tracemos, então, um primeiro panorama de caracterização e confronto dos dois 

sujeitos. 

Registe-se, desde logo, a distância cronológica de 23 anos entre os indivíduos e 

a correspondente e compreensível diferença de 28 anos relativamente à antiguidade 

na empresa e à idade de acesso ao mercado de trabalho. Os sujeitos detêm, 

igualmente, níveis de escolaridade desiguais (ensino secundário para Pedro e 

segundo ciclo do ensino básico para António), os quais são pautados pelo processo 

                                                             
6 Um confronto dos dois entrevistados, bem como dos restantes, do ponto de vista das variáveis de cariz 
objectivo referidas, pode ser realizado a partir de uma grelha que elaborámos e que apresentámos no 
anexo O. 
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histórico de retardamento do acesso dos jovens ao mercado de trabalho e de elevação 

do nível mínimo de escolaridade obrigatória.  

As experiências profissionais prévias à entrada na empresa foram, para ambos 

os sujeitos, bastante limitadas e tiveram lugar em actividades de trabalho de natureza 

bem diversa da presentemente desempenhada. Já no interior da empresa, António, 

para além da sua trajectória mais longa, é classificado pelos seus superiores 

hierárquicos como um trabalhador estratégico, o que se reflecte no grau de 

complexidade da actividade de trabalho desenvolvida. Este é superior ao da 

desempenhada por Pedro, para além de este último não ser considerado um 

trabalhador estratégico, ou seja, de o seu contributo para a empresa não ser encarado 

como fundamental. Temos, assim, uma pertença distinta no interior do segmento 

primário do mercado interno de trabalho, a qual se prende, fundamentalmente, com o 

desempenho do trabalho. 

A propósito da polaridade dos dois casos em análise, note-se que não 

pretendemos enquadrar o discurso dos entrevistados em categorias rígidas e campos 

necessariamente opostos. Mas a distinção é clara. Por vezes, mesmo quando os 

discursos dos entrevistados se aproximam, é possível identificar formas e 

manifestações de distanciamento. A análise das entrevistas como um todo permite 

evidenciar alguns traços mais globais relativamente a visões do mundo e atitudes face 

ao exterior. Não se eliminam as contradições e heterogeneidades presentes nos 

discursos, mas identificam-se os seus elementos mais recorrentes e estruturadores. 

Em suma, as opções metodológicas tomadas têm como objectivo fundamental 

clarificar os processos de identificação no espaço social do trabalho a partir dos 

discursos produzidos pelos entrevistados.  

Consideramos que os discursos não valem por si só. A leitura e análise das 

entrevistas implicam penetrar nos universos de sentido que transcendem os próprios 

sujeitos, pois são legados sociais, adquiridos a partir de processos mais ou menos 

longos e mais ou menos duradouros de inculcação. Não deixamos, contudo de estar 

perante sujeitos produtores de mecanismos de atribuição de sentido singulares, 

necessariamente. É nesta dupla orientação que são equacionados os processos 

sociais de atribuição de sentido e se torna possível considerar heurística a via 

sociológica de análise a partir dos discursos produzidos pelos sujeitos. 
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3. Os contornos dos processos de identificação de Pedro e de António 

 

3.1. A lógica analítica 

 

Como explicitámos nos capítulos 8 e 9, a abordagem das formas e 

manifestações de identificação no espaço social do trabalho estruturou-se em torno de 

quatro vectores explicativos: as dinâmicas de interacção, as manifestações de 

pertença (de identificação e distinção), os processos e mecanismos de auto e hetero-

atribuição de sentido e os projectos e aspirações (v. capítulos 8 e 9). Procuraremos, 

agora, secundarizar, até onde for possível, o “espartilho” tipológico construído ao 

longo da pesquisa, articulando as conclusões a que chegámos com a análise dos 

significados atribuídos pelos sujeitos. A centralidade analítica concedida aos discursos 

dos sujeitos tem como pressuposto o entendimento da trajectória social do sujeito 

como singular e única, mas, que é, necessariamente, marcada por constrangimentos 

estruturais de ordem diversa. 

Note-se que nenhuma das dimensões existe de forma isolada, nem poderá 

reivindicar a exclusividade dos elementos a si atribuídos; elas interligam-se, misturam-

se e contradizem-se segundo um determinado sentido, só perceptível no seu conjunto. 

Se para os 50 sujeitos procedemos a uma análise dos discursos baseada, 

genericamente, num trabalho de categorização, levamos, agora, a cabo uma 

abordagem integrada. É, pois, neste ponto, que a investigação se encontra: uma fase 

em que secundarizamos o exercício de construção de categorizações e de tipologias e 

procuramos palmilhar os trilhos de sentido e de significação presentes no discurso dos 

entrevistados, entendidos na íntegra. Neste sentido, partimos das categorizações 

gerais para encontrarmos as especificidades. Se o primeiro exercício analítico foi no 

sentido de encontrar grandes linhas de convergência para subconjuntos de indivíduos, 

procuramos, aqui, atender às variações individuais. Todavia, não deixamos de 

efectuar, no final deste capítulo, uma nova categorização, apontando os traços 

genéricos de caracterização dos dois casos como sendo ilustrativos de duas 

tendências predominantes na amostra dos 50 entrevistados, se não, mesmo, dos 188 

constitutivos do nosso universo.  

A abordagem que realizamos neste capítulo é, necessariamente, limitada. Não 

nos permite perceber, de forma cabal, o reflexo das regularidades sociais nos 

discursos e trajectórias sociais dos sujeitos. Este percurso e objectivos analíticos 

foram por nós já trilhados e atingidos em capítulos anteriores. Trata-se, aqui, de 
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descer a um nível ainda mais micro para abordar vias explicativas a partir da análise 

de singularidades sociais. De algum modo, todo o trabalho explicitado nos capítulos 

anteriores, em que nos detivemos em diferentes eixos da problemática que enformam 

a investigação (ver, em particular, os capítulos 6, 7, 8 e 9), têm como suporte empírico 

um caso singular: uma amostra de 50 trabalhadores de uma empresa situada na 

Região Norte de Portugal. Estamos sempre no plano do estudo de casos, opção 

teórico-metodológica fundamental, se atendermos ao objecto de análise de que nos 

ocupamos nesta pesquisa.    

 

Estruturámos a apresentação da análise realizada com base nas entrevistas de 

Pedro e de António em quatro grandes áreas temáticas. A primeira diz respeito às 

formas de identificação com a empresa e aos projectos e aspirações profissionais dos 

entrevistados no seu interior. A segunda incide nas manifestações de identificação 

com a equipa e direcção onde desempenham o seu trabalho e, nestes, abordamos as 

dinâmicas de interacção. Estes dois eixos são constitutivos da empresa enquanto 

espaço de identificação. O terceiro tema é relativo à profissão e à avaliação da 

adequação dos saberes necessários para o exercício da profissão em causa, bem 

como à apropriação, por parte dos entrevistados, de algumas classificações sociais 

relevantes. Finalmente, a última área temática é dedicada à explicitação de dimensões 

significativas presentes nas entrevistas e que escapam às esferas inicialmente 

construídas e explicitadas no capítulo anterior. O estudo de um conjunto alargado de 

entrevistas exige uma padronização que se traduz, necessariamente, numa 

abordagem enformada pelos objectivos e domínios de análise teoricamente definidos. 

Ao incidirmos em duas entrevistas, torna-se possível reabilitar outras dimensões mais 

específicas e destacadas por cada um dos entrevistados. 

À semelhança dos capítulos anteriores, a análise dos discursos dos 

entrevistados é acompanhada por quadros, contendo extractos ilustrativos das 

entrevistas. 

Toda a análise se estrutura em torno de espaços sociais de identificação, a 

saber: a empresa, a equipa e direcção e a profissão. 

A leitura das partes das entrevistas que seleccionámos é, do nosso ponto de 

vista, extremamente importante para a compreensão da análise realizada. As 

palavras, expressões e histórias dos sujeitos são francamente elucidativas do sentido 

que eles atribuem às práticas sociais. Conferir aos discursos a primazia no corpo do 

texto constitui, na nossa perspectiva, uma opção basilar. Apresentar as entrevistas na 
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íntegra pareceu-nos não constituir a melhor opção, na medida em que acabaria por 

resultar numa leitura sem coordenadas teóricas. Se esta opção, por um lado, pode 

contemplar algum enviesamento, devido ao facto de termos sido nós que 

seleccionámos as partes dos discursos, por outro lado, permite que o texto seja 

estruturado em função das dimensões de análise7. 

 

3.2. As dimensões estruturadoras dos discursos 

 

3.2.1. As formas e manifestações de identificação com a empresa: entre a estabilidade 

e a progressão 

 

O grupo subjectivo de pertença é, por ambos os sujeitos, identificado com a 

empresa. A entrada na empresa ocorreu num contexto de relativa informalidade, ou 

seja, foi orientada pelas redes de sociabilidade dos trabalhadores ou dos seus 

familiares, e a empresa foi-se constituindo, ao longo dos anos de trabalho, como um 

importante referencial de pertença. 

A pertença à empresa é encarada com orgulho, pela sua imagem de prestígio e 

pela sua elevada dimensão. Encontramos nos discursos dos sujeitos a comparação 

entre a empresa e a família, na qual todos contribuem, com o seu trabalho, para os 

resultados finais visados. Ressalve-se, no entanto, que, se para Pedro, esses 

resultados têm uma vertente económica, isto é, relacionam-se com o contributo 

nevrálgico do trabalho do sujeito e os produtos da sua direcção para os resultados 

financeiros da empresa, já para António, os resultados finais são importantes pela 

materialidade em si do componente produzido: a cuba do transformador. As 

manifestações de pertença à empresa, para Pedro, estão, também, nitidamente 

associadas à estabilidade e à segurança no emprego e às possibilidades de 

progressão profissional que a empresa pode proporcionar. Para António, é o ambiente 

humano de trabalho que assume uma importância significativa. 

Um outro indicador de pertença à empresa é o da relação que os entrevistados 

mantêm com a sua administração; a ausência de contacto manifestada por Pedro 

contrapõe-se a um contacto esporádico por parte de António. O primeiro frisa que não 

conhece a administração, reforçando que apenas identifica os seus elementos por 

fotografia, o que ilustra a distância mantida entre o sujeito e os dirigentes de topo, bem 

                                                             
7 Os extractos são acompanhados pela explicitação, de forma lateral aos quadros, das temáticas e 
expressões-chave que sobressaem nos discursos, o que faculta, igualmente, um confronto entre os dois 
entrevistados. 
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como a manifestação de uma atitude crítica face à política de gestão. O segundo 

também exprime algumas críticas, mas com contornos claramente distintos. Recorda, 

saudosamente, os tempos em que os dirigentes de topo se deslocavam à zona oficinal 

para cumprimentar os trabalhadores, bem como os momentos simbólicos de atribuição 

de prémios pelas sugestões apresentadas. Este tipo de práticas já não se verifica na 

actualidade, o que é encarado com pesar por António. Está, portanto, presente nas 

afirmações dos sujeitos uma atitude diferente relativamente à importância atribuída ao 

contacto com a administração da empresa: Pedro manifesta uma atitude de 

indiferença, ao passo que António, ao valorizá-lo, se manifesta pesaroso perante a 

sua ausência. 

No que diz respeito às atitudes face à história e ao futuro da empresa, os 

discursos dos sujeitos distanciam-se consideravelmente. Devido, possivelmente, à 

reduzida antiguidade, Pedro não identifica, nem recorda qualquer episódio marcante 

da história da empresa, mas manifesta um claro interesse pelo seu futuro. Todo o 

discurso do entrevistado é bastante orientado por um vector prospectivo, que se 

traduz, nomeadamente, em aspirações de progressão profissional futura na empresa, 

o que se afigura como mais facilmente concretizável se o sujeito aprender um conjunto 

de saberes adicionais, modificando, deste modo, o conteúdo da sua qualificação. É 

seguindo este raciocínio que Pedro manifesta as suas intenções de prosseguir os 

estudos ao nível do ensino superior. Neste contexto, em que o futuro surge como um 

horizonte de concretização de objectivos pessoais, indissociáveis da empresa, 

compreende-se a abordagem de Pedro quando traça o panorama futuro da mesma. É 

na Electrotensão que o entrevistado encontra, efectivamente, as condições objectivas 

de concretização dos seus projectos profissionais. Paralelamente, frisa a integração 

da empresa nas dinâmicas da globalização.  

A ordem das preocupações assume uma lógica diferente para António. O 

indivíduo refere, sucintamente, o seu futuro na empresa, não o explorando de forma 

significativa, possivelmente por não perspectivar encetar mudanças significativas na 

sua actividade de trabalho, nem na sua trajectória profissional. É a referência ao 

passado da empresa que marca bastante mais o sujeito, manifestando-se, 

nomeadamente, acerca das mudanças políticas ocorridas em Portugal aquando do 25 

de Abril de 1974 e de algumas regalias oferecidas pela Electrotensão, no passado, 

tais como a organização de convívios e de actividades de lazer e o premiar de 

carreiras e de sugestões. Neste sentido, as aspirações de mudança profissional são 

relativas à execução de serviços um pouco mais “limpos” e “leves” do ponto de vista 
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do esforço físico. No entanto, como veremos mais adiante quando abordarmos a 

identificação com a profissão, esta manifestação de desejo de mudança não encerra, 

em si, a disposição real de efectuar outra actividade de trabalho; reflecte, antes, algum 

cansaço pelo esforço que a actual actividade de trabalho exige, atendendo, 

igualmente, às condições ambientais em que o respectivo exercício tem lugar.  

Vejamos, então, como se manifestam os sujeitos relativamente a esta esfera de 

identificação. 

 
Quadro 10.2 

Extractos ilustrativos das manifestações de identificação com a empresa 
 PEDRO ANTÓNIO  
Prestígio 
da empresa 
 
Perspecti-
vas de 
progressão 
profissio-
nal 

entrevistadora (e): Gosta de trabalhar 
aqui? 
Entrevistado (E): Gosto, porque isto é uma 
grande empresa e acho que é sempre um 
orgulho trabalhar numa grande empresa 
portuguesa, acho que é motivo de 
orgulho. 
e: Portanto, era-lhe indiferente trabalhar 
na Electro ou noutra empresa qualquer? 
E: Se calhar, sim. Sim, mas a Electro é 
uma grande empresa! 
e: Mas há outras grandes empresas. 
E: Há outras grandes empresas. 
e: Portanto, não mudaria facilmente de 
emprego? 
E: Dependia das condições. 
e: Das condições... 
E: Não, mas na Electro, eu acho que posso 
progredir aqui dentro. 
e: Alguém lhe deu essas perspectivas, de 
progredir aqui? 
E: Não, é pelo que eu observo. Eu já vi 
colegas a subir, aqui dentro, a serem 
promovidos. 
e: Trabalharam consigo? 
E: Sim, trabalharam, não directamente 
comigo, mas trabalharam perto de mim. 
e: Na fábrica? 
E: Sim. Estavam a estudar e foi-lhes 
dada a oportunidade de subir e eles 
também estavam a estudar e também 
lhes foi dada a oportunidade, por isso, 
também posso ter sorte. 
 

e: Gosta de trabalhar na Electro? 
E: Gosto. Gosto muito. Não sou daqueles 
que digo que quando entrei para aqui antes 
tivesse partido uma perna. 
e: O que é que o motiva, então?  
E: Quer dizer, para além do ambiente de 
trabalho, temos todos uma boa e 
significativa liberdade de nos podermos 
exprimir, quando nos sentimos mal com 
alguma coisa que nos incomoda. Há uma 
boa camaradagem, portanto. Isso é o que 
eu digo muitas vezes aos meus colegas: ”se 
cada um tiver a felicidade de estar a fazer 
aquilo que gosta, não só é bom para ele, 
como é bom para a empresa”.  
(...) 
e: Era-lhe indiferente trabalhar aqui na 
Electro ou noutra empresa qualquer? Se 
fizesse a mesma coisa? 
E: Se fizer a mesma coisa, para mim é 
indiferente. Agora, se fosse um dia para 
outro sítio qualquer, se tivesse, por 
exemplo, de sair daqui por imposição, 
digamos assim, se a Electro, por qualquer 
razão dissesse assim: ”ó pá, o teu sector vai 
fechar, eu garanto-te emprego, mas vais 
trabalhar para a Y, vais fazer, na mesma, 
cubas de postes, os colegas vão ser 
diferentes, os chefes vão ser diferentes”. 
Estou convencido que, se fosse o mesmo 
serviço, não teria grandes dificuldades. 
Agora, se os chefes fossem diferentes, 
os colegas diferentes e o serviço fosse 
completamente diferente, aí ia sentir 
dificuldades, não me ia sentir muito bem. 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente 
humano de 
trabalho 
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 PEDRO ANTÓNIO  
O grupo 
subjectivo 
de 
pertença: 
a empresa 
como uma 
família 

e: Sente que faz parte de um grupo no 
interior da empresa? 
E: Faço. A Electro é uma grande família. 
e: O grupo para si é a Electro? 
E: Sim. 
e: Toda a Electro? 
E: Nós trabalhamos todos para o mesmo. 
Se uma parte falhar, a Electro falha. 

e: Sente que faz parte de um grupo no 
interior da empresa? 
E: Sim, com certeza que sim. 
e: Que grupo é esse? 
E: O grupo de Electro, digamos assim, e 
acho que eles sem mim iriam ter algumas 
dificuldades, também, acho eu que faço 
bem parte desse grupo. 
e: O que é que identifica as pessoas umas 
com as outras, o que é que as aproxima? 
E: O que as aproxima é o trabalho que 
fazem, que cada um faz e que todo ele, 
depois de feito, enfim, é o que compõe a 
Electro. 
e: E isso diferencia em relação a outros 
grupos? 
E: Com certeza. 
e: A quê?  
E: Mesmo dentro desta, o grupo da Electro, 
pronto, eu considero o grupo da Electro, 
vamos lá ver. Há um grupo, que é o que 
está à frente, digamos assim, que é o 
que elabora, o projectista, que é o que 
faz o desenho, que faz os planos; depois 
há o grupo mais do meio, que seremos 
nós, que fazemos o trabalho em si; e há o 
grupo da retaguarda, que é o que instala 
no cliente, instala na rua. Eu, desses três 
grupos, não sei qual deles é o que se 
evidencia mais, mas acho que os três 
fazem parte, todos eles, acho que não há 
nenhum com mais evidência, cada um no 
seu lugar. 

O grupo 
subjectivo 
de 
pertença: 
a empresa 
como um 
espaço 
profissio-
nal 

A relação 
ausente 
com os 
dirigentes 
de topo 

e: E costuma dar as suas opiniões ao seu 
chefe? 
E: Dou às vezes, mas não sou ouvido. Não 
sei o que é que se passa! 
e: E à administração? 
E: Não conheço. Conheço por fotografias, 
da revista. E às vezes há visitas 
importantes e lá conheço uma cara de um e 
lá um colega me diz: “olha aquele é o 
director”. 

e: Costuma dar as suas opiniões aos chefes, 
as suas? 
E: Com certeza! Partilho, muitas vezes, as 
minhas opiniões, nas situações. 
e: E à administração? 
E: Não, quer dizer, se tenho assim algum 
relacionamento? Não. 
e: Não conhece a administração? 
E: Às vezes converso, ainda há dias 
recebi um prémio de imaginação, digamos 
assim. 

A relação 
esporádica 
com os 
dirigentes 
de topo 

Opinião 
concreta 
acerca do 
futuro da 
empresa: o 
peso da 
globali-
zação 

e Como é que acha que será a Electro no 
futuro? 
E: Depende, se eles conseguirem pôr 
cobro a certas situações acho que tem 
bom futuro. Mas acho que o futuro da 
Electro passa por se aliar a alguma 
empresa grande, como se fala aí na Z. 
Vamos lá a ver. Porque há muita 
competição neste tipo de negócio e acho 
que nós agora estamos a globalizar e acho 
que a Electro tem que ir pelo mesmo 
caminho. Tanto é que nós estamos a criar 
empresas lá fora no estrangeiro. Criámos 
uma fábrica na China e outras. 

e: O que é que pensa acerca do futuro da 
empresa?  
E: Acho que o futuro, com algumas nuances, 
com alguns senões, acho que não devemos 
ser pessimistas, acho que devemos estar 
optimistas, acho que as coisas... Se nós não 
estivermos optimistas, se nós, que 
trabalhamos, não formos optimistas, quem é 
que vai ser? 

Opinião 
vaga 
acerca do 
futuro da 
empresa 
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 PEDRO ANTÓNIO  
A parca 
memória 

e: Daquilo que sabe da Electro e o que viveu 
aqui dentro, há alguns momentos da história 
da Electro de que tenha memória?  
E: Não. 
 

e: Em relação à história da Electro. Há 
momentos da história da Electro que se 
lembre? 
E: Tenho alguns. Olhe, eu não vivi 
propriamente essa situação, mas 
acompanhei-a, já era funcionário da 
Electro, já cá estava, e nunca achei muita 
graça à questão do operário, e, digamos, 
acompanhei o sequestro do director, aqui 
por umas reivindicações que fizeram, 
antes do 25 de Abril. O meu irmão fez 
parte desse grupo, esteve envolvido, contra 
o regime e ele fez parte desse grupinho de 
sequestro, passei aqui uma noite também, 
embora hoje ele esteja arrependido, são as 
tais atitudes que se tomam, irreflectidas, 
devido à idade, é aquela influência, a gente 
queria era uma guerrazinha, lembro-me 
perfeitamente, desse período.  
(...) 
Lembra-me de alguma aflição em termos 
financeiros, de um indivíduo chegar ao fim 
do mês e não haver dinheiro, embora, 
nestes anos todos, isso tenha acontecido 
uma vez ou duas, quer dizer, suspeitávamos 
que isso pudesse vir a acontecer, mas nunca 
aconteceu, felizmente.  
(…) 
Sim, tenho outros quando, por exemplo, 
tínhamos o privilégio, como trabalhadores 
da Electro, de guardar os nossos carros 
cá dentro, e a partir de determinada altura 
fomos escorraçados, porque não podíamos 
ter os carros cá dentro. Houve umas 
suspeitas de que os trabalhadores 
roubavam. Acho que merecíamos um parque, 
fechadinho, que não apanhássemos chuva. 
Temos apanhado aí banhos, nós que vimos 
da nossa casinha sequinhos, e, para vir 
trabalhar, temos lá necessidade de chegar 
lá abaixo e tirar a roupa e pô-la a secar. 
Mas pronto, aqui isto também faz parte. 

O peso da 
memória do 
passado 

 

Estamos, assim, perante dois tipos diferentes de manifestações de identificação 

com a empresa. A pertença à empresa, para Pedro, relaciona-se, no presente, com 

um potencial futuro de progressão profissional, o que não deixa de estar associado à 

importância da Electrotensão no mercado e à correlativa expansão internacional. O 

discurso de António tende a orientar-se para o passado, para os tempos áureos da 

empresa e do seu trabalho, tendo dado como terminada a sua progressão profissional 

no interior da mesma. Trata-se, pois, de dois sujeitos que se opõem no que respeita, 

respectivamente, a percursos de estabilidade e de progressão profissional, ainda que, 
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em ambos os casos, a sua configuração dependa das decisões e das respectivas 

práticas empresariais. 

Um breve apontamento acerca dos tipos de discursos produzido pelos sujeitos 

permite-nos, desde já, identificar algumas diferenças que merecem ser referidas. 

Assinale-se, desde já, o facto de o discurso de António ser, genericamente, mais longo 

do que o de Pedro. Uma das razões que poderá estar na base desta diferença é o 

facto de os sujeitos se exprimirem segundo lógicas distintas. Se António recorre 

frequentemente a um discurso que remete para atitudes de outros, mostrando o seu 

ponto de vista indirectamente, já Pedro verbaliza as suas ideias e opiniões num estilo 

mais directo e assertivo. 

 

3.2.2. A interacção alargada e a eleição de um círculo restrito de convívio no interior 

da equipa e da direcção 

 

Tal como acabámos de explicitar, a empresa constitui o grupo subjectivo de 

pertença identificado e conotado positivamente por ambos os sujeitos. Já a pertença à 

equipa e à direcção suscita manifestações de pendor menos positivo. Os discursos em 

torno deste domínio de identificação incidem sobre as condições físicas de trabalho e 

a interacção com as chefias directas e com os colegas de trabalho.  

As lacunas ao nível das condições materiais de trabalho são referidas por ambos 

os entrevistados: Pedro critica, veementemente, a falta de condições de higiene, 

segurança e organização do trabalho; António inclina-se para a desactualização dos 

dispositivos técnicos. 

Todavia, denotamos traços diferenciados em cada uma das posturas críticas dos 

sujeitos. Do discurso de Pedro sobressai uma incompreensão face às condições 

existentes, por força das consequências nefastas que podem ter ao nível da 

fabricação, em particular no que diz respeito aos parâmetros de qualidade. António 

exprime o seu descontentamento fazendo referência, igualmente, aos problemas de 

qualidade dos produtos, mas adopta uma atitude um pouco mais fatalista e céptica 

face a uma possível mudança.  

Pensamos que a explicação destas diferentes posturas deve ser procurada 

atendendo, por um lado, à idade dos entrevistados, e, por outro, à antiguidade na 

empresa. Pedro, não só é mais novo, como também trabalha há relativamente pouco 

tempo na empresa. A permanência prolongada num determinado espaço, por parte de 

António, concretiza-se numa certa adaptação a determinados modos de estar e de 
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actuar. Identificam-se lacunas e criticam-se alguns aspectos do funcionamento 

quotidiano da organização, mas tais disfuncionamentos tendem, progressivamente, a 

ser assimilados e encarados como próprios da dinâmica organizacional. A 

reivindicação da mudança dá, assim, lugar a uma acomodação e interiorização de um 

sentimento de incapacidade de intervenção por parte do sujeito.  

A interacção na empresa encontra-se limitada, para Pedro, aos contactos no 

interior da equipa e direcção onde trabalha, sendo mais incisiva na primeira. 

Opostamente, António afirma manter relações frequentes com colegas das outras 

equipas e direcções. Aqui, mais uma vez, avançamos com a antiguidade na empresa 

como variável explicativa, na medida em que, a permanência num determinado 

espaço, físico e social durante um prolongado período de tempo, proporciona o 

desenvolvimento, a sedimentação e a diversificação das redes de sociabilidade. Os 

relacionamentos exteriores à equipa e direcção são positivamente avaliados por 

António no que diz respeito ao contacto com os seus pares. No entanto, a comparação 

com profissões cujo conteúdo de trabalho permite uma laboração mais limpa (a 

profissão de electricista, em particular), destaca mecanismos de distinção social 

assinaláveis. De facto, o sujeito atribui muita importância ao modo como apresenta o 

seu corpo e manifesta algum pesar por essa ser uma dimensão do seu trabalho que 

não controla – a sujidade inscrita na sua roupa de trabalho – e que o distingue de 

todos os que desempenham actividades mais limpas8. 

A relação com as chefias, circunscrita, para ambos os sujeitos, à actividade de 

trabalho, é caracterizada criticamente, uma vez que aquelas mantêm um escasso 

contacto com os trabalhadores, por não terem brio profissional e por desconhecerem 

as situações reais de trabalho. O decréscimo da qualidade da produção e a má 

imagem externa da direcção constituem também factores que contribuem para 

qualificar negativamente a pertença a ela. Porém, a relação estabelecida é claramente 

diferente: António afirma que o seu actual chefe foi seu “colega de bancada” e, apesar de 

apontar algumas críticas à ausência de comunicação e à não auscultação de alguns 

trabalhadores nos processos de tomada de decisão, considera que são situações 

irreversíveis, na medida em que sempre foi assim. Portanto, não se denota no 

discurso do sujeito uma crítica clara à autoridade, nem a contestação das decisões 

                                                             
8 Como veremos mais adiante a propósito da identificação com a profissão, António designa os 
electricistas como “sábios”, o que, de algum modo, se associa ao trabalho intelectual – limpo –, enquanto 
os serralheiros são “artistas”, ou seja, profissionais que criam uma obra, o que remete para a natureza do 
seu trabalho – manual e “sujo”. 
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tomadas. Apenas se sente um pouco desconsiderado por não ser informado pelo seu 

chefe. 

As críticas aos superiores hierárquicos directos são bastante mais incisivas no 

caso de Pedro. Trata-se de um indivíduo mais escolarizado, com uma perspectiva face 

ao trabalho e à profissão claramente diferente, o que o conduz a manifestar-se 

criticamente perante o desempenho do seu chefe. Pedro não assume, como António, 

uma postura de não questionamento dos superiores hierárquicos directos, por força de 

estes ocuparem uma posição hierárquica superior que lhes legitima o exercício da 

autoridade. Aponta, durante a entrevista, algumas críticas ao próprio saber profissional 

do seu chefe, identificando situações em que este não domina determinados 

procedimentos e recorre a outros colegas para as esclarecer. 

As atitudes dos entrevistados face às chefias directas denotam, assim, 

diferentes níveis de expectativas que radicam em concepções distintas da 

organização do trabalho e da distribuição do poder e do saber. A integração precoce 

de António na empresa enquadrou-se num modelo de aprendizagem e de progressão 

profissional, de certo modo, análogo ao trabalho de ofício, em que as hierarquias 

desempenhavam um papel preponderante e onde poder e saber constituíam esferas 

de actuação marcadas por uma relação de isomorfia. Assim, para António, o cargo 

formal de chefia directa é, por si só, garante de autoridade, de profissionalismo e, não 

é, consequentemente, contestável. Pedro, inversamente, afirma que o exercício 

profissional do superior hierárquico directo exige a detenção de um conjunto de 

saberes, o que, no caso particular da sua chefia, não se verifica. Assim, se António 

privilegia a dimensão do contacto pessoal como alvo de crítica, afirmando ser pouco 

informado, Pedro assinala a falta de preparação do seu superior hierárquico directo, 

considerando, ainda, que o seu trabalho não é devidamente apreciado por ele. Esta 

ausência de reconhecimento prende-se, também, com uma outra atitude do seu 

superior hierárquico directo que Pedro não considera legítima: o facto de manifestar 

preferências pessoais por determinados trabalhadores em detrimento de outros, o que 

é visível, designadamente, no facto de a chefia destacar, para realizar horas 

extraordinárias, determinados trabalhadores, acarretando um acréscimo monetário ao 

rendimento mensal. 

Ao contrário dos superiores hierárquicos directos, a relação com os colegas de 

trabalho não se limita, para ambos os entrevistados às relações de trabalho. 

Estendendo-se a actividades de lazer exteriores à empresa. Ambos delimitam e 

enumeram um número restrito de colegas com quem mantêm relações preferenciais, 
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ou seja, com quem almoçam, com quem se encontram fora do local de trabalho e com 

quem interagem, cognitivamente, no local de trabalho9.  

A aparente semelhança de comportamento face aos colegas de trabalho diverge 

no que toca à sua apreciação. Pedro revela-se extremamente crítico face aos colegas 

da sua equipa em geral, apontando a falta de camaradagem e de espírito de equipa e 

um certo desprimor profissional na realização das actividades de trabalho. Aventamos 

a hipótese de que é a visão relativamente negativa dos colegas de trabalho que 

poderá estar na base da eleição de um núcleo mais restrito com quem interage e 

partilha as suas opiniões. É neste conjunto mais circunscrito que Pedro se insere e 

caracteriza todos os seus membros por orientarem as suas práticas com base em 

valores de profissionalismo e de colaboração. António, ainda que delimite uma esfera 

restrita de interacção, assume uma postura mais consensual e conformista e 

considera satisfatórias as relações de trabalho com os seus colegas.  

 
Quadro 10.3 

Extractos ilustrativos das manifestações de identificação com a equipa/ direcção 
 PEDRO ANTÓNIO  

Indiferen-
ça face ao 
enquadra-
mento 
organiza-
cional 

e: O que é que diferencia o TG 
[Transformadores de Potência] das outras 
divisões que há aqui? 
E: Não tenho conhecimentos suficientes 
para responder. 

e: O que é que diferencia o TI 
[Transformadores de Distribuição] das 
outras divisões? 
E: O TI é o TI! 
e: Ai é? É diferente? 
E: O TI é diferente, o TI, sei lá, o TI, como 
TI propriamente dito, esta sigla do TI, não 
existe há muitos anos. A sigla que eu 
conheci mais anos foi o FS [Fabricações 
Soldadas]. O FS, quando se falava do FS 
na Electro, cuidado com FS! O FS 
sempre se pautou, digamos assim, por 
uma união de todos, quer-se dizer, 
quando se fazia qualquer coisa, 
estávamos todos muito unidos; quando se 
discutia qualquer coisa era sempre a 
pensar em todos e não num grupinho 
isolado, éramos todos por um e um por 
todos. A partir do momento em que isto foi 
desmembrado, digamos assim, foi dividido 
por sectores, cada sector tem a sua sigla, 
portanto, nós no TI, estou convencido que 
90% do pessoal do TI, actualmente, estou a 
referir-me à parte da oficina, ao TI 
propriamente dito, que nós desenvolvemos 
lá em baixo. Todo aquele pavilhão, era todo 
ele FS. Quando se desmembrou, ficou o MT 
[Aparelhagem de Média Tensão], TI e TG. 

Importân-
cia do 
enquadra-
mento 
organiza-
cional: as 
relações 
profissio-
nais entre 
pares  

                                                             
9 Registe-se que esta atitude não é extensível aos trabalhadores temporários da empresa. Estes são 
excluídos da esfera de interacção dos sujeitos e descritos como maus profissionais e causadores de um 
ambiente de trabalho nefasto. 
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As coisas complicaram-se, cada um está no 
seu sector, cada um julga que o seu é 
melhor, mas se hoje pegássemos no pessoal 
todo e o reagrupássemos todo numa sigla 
só, num TI só, estou convencido de que 
éramos todos os que éramos há 15, 20 
atrás. Actualmente cada um puxa a brasa 
para a sua sardinha, como é evidente, mas 
estou convencido, apesar de tudo, que 
somos os FS’s que éramos antigamente.  

Opinião 
concreta 
acerca da 
importân-
cia 
económica 
da 
direcção 

e: Qual é a importância do seu sector para 
os resultados do TG? 
E: Segundo o que me disseram, o TG 
durante muitos anos foi o sustento da 
Electro. Era a secção que dava mais lucro. 
e: E agora? 
E: Agora, penso que no ano passado não deu 
lucro, deu prejuízo, penso que em 90 mil 
contos e acho que a Electrónica está a dar 
lucro, está a dar bastante lucro e não sei se 
a Robótica também estará a dar, não sei. 

e: Que importância tem o seu sector para 
os resultados do TI? 
E: Acho que temos excelentes resultados, 
Acho que o TI, em determinada altura, teve 
um mau bocado. Houve uma altura da vida 
que o TG é que estava a dar, as outras 
estavam assim por baixo, o sector dos 
elevadores... 
 
 
 
 
 

Opinião 
vaga 
acerca da 
importân-
cia da 
direcção 

Más 
condições 
materiais 
de 
trabalho: 
perda de 
qualidade 
do 
desempenho 
 
Mau 
desempenho 
profissio-
nal de 
alguns 
 
Relações 
internas 
conflituo-
sas com 
alguns 
colegas 

e: Qual é a opinião que tem em relação aos 
seus colegas de trabalho? 
E: Acho que se está a perder muita 
camaradagem. Há uma situação que eu, 
infelizmente, estou-me a deparar que é: há 
um trabalho que é decapar, tirar o verniz 
dos cobres, que, pronto, tem que se usar 
aquele ácido, aquilo é incomodativo, mesmo 
com máscara. É feito lá em baixo. E nós, 
antigamente, quando íamos decapar, 
decapávamos tudo, limpávamos o 
transformador e começávamos a ligar. E eu 
agora tenho-me deparado muitas vezes 
com: o cobre decapado, cravado e isolado e 
a ponta ao lado está com o verniz, ou seja, 
eles decapam, cravam e isolam e não 
fazem o trabalho todo como se fazia 
antigamente. Eu quando pego num trabalho, 
se estou a decapar, decapo logo tudo, 
porque depois, se decapar ao lado de uma 
ponta, nós corremos logo o risco, por 
exemplo, de a sujar. E acho que não há 
necessidade de sujar o transformador 
várias vezes. Assim suja-se logo tudo de 
uma vez e depois limpa-se. E acho que cada 
vez mais deixam o trabalho incompleto. 
e: E acha que há falta de camaradagem? 
E: Acho que começa a haver. Acho que está 
a implementar aqui muita competição 
entre colegas e gostam muito de mostrar 
(é a minha opinião), gostam de mostrar o 
serviço. 
e: Mostrar ao chefe? 
E: Sim. Por exemplo, nós temos as 
madeiras, que são apertadas ao 

e: Durante o trabalho que tem, quais são os 
principais problemas, imprevistos com que 
se depara? 
E: Olhe, tenho reparado que ultimamente, 
há uns 3, 4 anos a esta parte. Têm 
acontecido erros demasiados. Erros de 
fabrico, erros de preparação... No 
desenho e, por sua vez, isto traz outras 
profissões por arrasto: traz o indivíduo 
que está na guilhotina e que corta as 
coisas conforme vem no plano, depois o 
indivíduo que está à frente da tal 
máquina, fura aquilo da maneira que está 
no plano, e assim sucessivamente. 
Quando chega à nossa mão (que somos os 
últimos), é que temos de reparar os 
erros que vêm de trás. 
e: Como é que faz? 
E: Isso tem-nos dado algumas dores de 
cabeça, tem-me incomodado bastante, 
porque lá está, não gosto muito, não fui 
habituado a trabalhar desta maneira; e 
nós tivemos aqui boas equipas de 
projectistas e de desenhadores – não quer 
dizer que agora não tenhamos também. Mas 
pronto, foram alguns indivíduos embora que 
deixaram algumas saudades. Temos de ser 
realistas. Que eram exímios na sua arte, 
que tinham vaidade naquilo que faziam. 
Infelizmente, sem querer estar a ser muito 
crítico, mas nota-se uma certa, 
leviandade, uma certa 
desresponsabilidade de algumas pessoas. 
Não quer dizer que sejam todos. 
(...) 

Más 
condições 
materiais 
de 
trabalho: 
consequên-
cias 
nefastas 
na 
qualidade 
dos 
produtos 
 
Falta de 
manutenção 
dos 
dispositi-
vos 
técnicos 
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transformador, muitas vezes eu chego aqui 
de manhã, as madeiras foram montadas à 
noite, quando vou a ver as madeiras estão 
todas desapertadas. O serviço não está 
concluído, mas está ali o aparato todo. E 
depois eu tenho que estar a apertar 
tudo, depois o chefe passa, vê-me a 
começar o trabalho, depois passado uma 
hora passa ali, se calhar ainda estou a 
apertar e para o chefe eu não fiz nada, 
o outro é que fez, ou seja, eu é que 
estou a concluir o trabalho dele. 
e: E não lhe diz? 
E: Às vezes digo, só que depois, eu se estou 
sempre, sempre a dizer o mesmo, começo a 
ser uma pessoa do contra, uma pessoa que 
estou sempre a falar mal disto e daquilo. É 
mais uma coisa que está mal, por exemplo, 
se alguma coisa que está mal, o chefe, 
normalmente, não comunica, ri-se e nem 
quer saber. Acho que se eles não tomam 
medidas drásticas, aquilo acho que vai no 
mau caminho, a Electro. O meu sector, 
acho que vai. Está-se a perder muita 
qualidade. 
e: Já desde há muito tempo ou é recente? 
E: Desde que o chefe de fabrico saiu. 
Porque ele era da velha guarda. 
e: Isso quando é que foi? 
E: Foi para ai há 4 anos. Havia rigor. Um 
rolo de papel isolado não podia cair ao chão 
e depois, com o passar do tempo, já podia 
cair ao chão. Agora quase até se pode 
pisar o isolamento, quando aquilo tem que 
estar o máximo limpo possível. E já vi 
colegas que andam com os pés em cima 
de madeiras de isolantes, que é uma 
coisa muito grave. Antigamente não havia 
isso e agora começa, está muito 
abandalhada e eu chamo a atenção e riem-
se na minha cara: “está aqui um puto novo 
agora a chamar-me à atenção porquê?” 

Depois há a parte das máquinas. Eu, por 
exemplo, trabalho com o mesmo aparelho 
desde que para aqui vim, desde 77. 
Entregaram-me um aparelho e é o que eu 
tenho hoje. Claro que está obsoleto. Uma 
pessoa minimamente conhecedora da 
situação chega a essa conclusão, quer dizer, 
isto é mesmo assim, não é? Nós temos um 
carro, se não tratarmos dele, se não o 
levarmos às revisões, o que é que 
acontece? Em 2 ou 3 anos, o carro está 
velho. É o que se passa com o meu 
aparelho. O meu aparelho, que eu me 
lembre, nunca foi rectificado, nunca 
levou assim uma revisãozinha a sério. Leva 
aquelas revisõezinhas: avariou, quer dizer, 
queimou um fusível, vem o electricista, quer 
dizer, as coisas funcionam assim... Avaria 
com alguma facilidade. 
(...) 
Uma empresa destas, onde devia ter um 
bocado de qualidade para corresponder à 
verdade, não é bem assim que se passam as 
coisas. A Electro está qualificada na ISO 
9001, que é o topo de gama, mas isso 
não corresponde à verdade. Temos de ser 
realistas, que há aqui coisas que não estão 
bem. Nem numa oficinazita lá fora, as 
coisas funcionam assim. Temos que ser 
realista, que nalgumas coisas o sistema está 
a falhar. Mas, o que é que se há-de fazer? 
Eles dizem que o dinheiro não chega para 
tudo. Há quantos anos eles dizem isto. Não 
há dinheiro! É o que eles dizem, para nos 
remediarmos. Eu não acredito que não haja 
dinheiro. Para as coisas funcionarem, as 
máquinas também têm de estar a funcionar. 
Mas é assim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esfera de 
interacção 
restrita 

e: E como é que são as relações entre as 
restantes pessoas do TG? 
E: Não temos relações com as pessoas. 
e: E com outros trabalhadores da Electro 
também não? 
E: Não. 
 

e: E com outros trabalhadores, de outras 
divisões? Não há, assim, relações com as 
pessoas? 
E: Há. Tenho boas, tenho bons colegas, 
desde administrativos a colegas da 
limpeza, pronto, tenho bons 
conhecimentos, muitos amigos que cá 
tenho. 
 
 
 
 

Esfera de 
interacção 
alargada: 
o peso da 
antigui-
dade 
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A crítica 
ao 
enquadra-
mento 
directo: 
falta de 
saber e 
preferên-
cias 
pessoais 
 
“Um chefe 
se faz de 
um toco de 
vassoura” 

e: Há outro tipo de problemas para além 
desse? 
E: Há. Há falta de comunicação, com o 
chefe. Falta de comunicação com as 
chefias. 
e: Isso que tipo de consequências é que 
tem? 
E: Desânimo. E depois também vejo outros 
colegas que eu acho que são profissionais 
excelentes e são preteridos em relação a 
outros. E, pronto, esses, lá por serem 
amigos, ou por se darem melhor com o 
chefe, conseguem ter ali dentro outro 
estatuto. E eu também, se calhar, sofro 
essas consequências. 
e: Qual é a opinião que tem acerca dele? 
E: O meu chefe é aquele tipo de pessoa 
que se dá muito bem com algumas 
pessoas e esses é que são as pessoas que 
sabem, são essas as pessoas que 
trabalham. Claro que eles também 
trabalham não é? Mas, pronto, eles fazem 
coisas que eu nunca faria! Como pôr a minha 
família em segundo plano, que isso é uma 
coisa que eu nunca faria. As minhas férias 
são as minhas férias! E entre outras coisas. 
Acho que o chefe precisava de saber o 
que é um transformador Core. Nós às 
vezes temos uma dúvida, perguntamos-lhe e 
ele não sabe e vai perguntar a alguém. 
e: E antes dele? 
E: Era igual. 
e: Então porque é que acha que mantêm 
estes chefes? 
E: Não sei, isto, conta-se que houve aí 
uma célebre frase de um director: “um 
chefe se faz de um toco de vassoura”! E 
se calhar, penso que é isso. Esse A [o 
chefe actual] era um colega. Naquela altura, 
eles saíam às 5:24 da tarde e às 3:30 da 
tarde chegava o turno da noite. Ele às 
3:30 arrumava a ferramenta, fechava o 
carro e ia fumar e esperar a hora de 
saída. Fazia isso muitas vezes. E 
mandavam-no para serviços que ele não 
gostava, fazia o mínimo possível. E eu 
penso que se calhar viram ali uma 
oportunidade de tirarem um elemento que 
estava a desestabilizar um bocado, a 
criar vícios. E depois, quando ele passou a 
chefe, mudou, fez uma volta de 180 graus. 
Ele é chefe, tem que mostrar 
autoridade, mas as pessoas de quem ele 
falava muito mal tornaram-se os grandes 
amigos dele. Porque também são aquelas 
pessoas que se for preciso vir trabalhar 
no Domingo, vêm trabalhar ao Domingo. 
 

e: Como é tem conhecimento das decisões 
que a empresa toma? 
E: Normalmente, as decisões que são 
tomadas pela empresa, primeiro dão a saber 
à chefia. Normalmente, quando há assuntos 
que digam respeito à empresa, os 
trabalhadores nunca são consultados. Essa 
tarefa são os chefes que tomam e depois 
vão-nos dando conhecimento. Também é 
uma coisa que me entristece um bocadinho, 
porque já tenho alguns anos disto e também 
gostava, por exemplo, de o meu chefe 
chegar à minha beira e conversar. Nós a 
conversar é que tiramos ideias, não é? 
Nesta casa, a verdade também seja dita, as 
coisas nunca funcionaram assim tão bem, 
nesse capítulo. Nós, normalmente, vimos a 
saber as coisas até nem é pelos directos, é 
pelos indirectos. Pode ser uma falha da 
nossa parte. Também nós não temos o à 
vontade com o nosso chefe, também pode 
ser um bocado isso. Mas eles também 
podem chegar à nossa beira: “Ó pá, nós 
hoje tivemos uma reunião, tens que ter 
mais cuidado, as coisas estão a funcionar 
assim e deviam funcionar assado”. 
Também podiam ser assim mais, pôr-nos 
ao corrente, não há esse diálogo, 
digamos assim, verdade seja dita. Nós, 
alguma coisa que sabemos, é extra colegas 
da mesma secção. 
Normalmente conversamos uns com os 
outros ao almoço: “ó pá, o que é que se 
passa com o TI?” “É isto, assim e assim”. 
Normalmente são colegas de outra secção, 
de outras divisões. 
(...) 
e: Qual é a opinião que tem acerca do seu 
chefe? Ou dos seus chefes? 
E: Tenho boa opinião, acho que, pronto, 
devia haver um diálogo mais acentuado, 
eles deviam ter a preocupação de nos 
informar de como as coisas estão. Eu 
acho que há da parte deles um certo... Não 
sei se será a frase correcta, um certo 
acanhamento de nos pôr ao corrente, talvez 
porque a gente tenha pouca formação 
académica. E de não interpretarmos as 
coisas da melhor maneira, depois podemos, 
devido à má formação académica que 
temos, até em conversa na cantina, ou 
noutro lado qualquer, dizer coisas que às 
vezes até nem correspondem à verdade. 
Acho que há da parte deles um certo 
retraimento. Para além disso, acho que 
não, que são bons colegas de trabalho. 

A crítica 
ao 
enquadra-
mento 
directo: 
falta de 
comunica-
ção e de 
informação 
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Interacção 
com um 
ciclo 
restrito 
de colegas 

e: E em relação às pessoas, Pedro, quais são 
as pessoas com quem tem de trabalhar 
sempre e directamente? 
E: Pronto, eu todos os dias trabalho com 
o A, porque entramos no mesmo horário 
e o B agora também começa a entrar, 
também começou esta semana a entrar 
no nosso horário. E depois tem o C e o D 
que têm turno rotativo. Uma semana 
trabalham de manhã no meu horário, outra 
semana trabalham no turno da noite. 
e: É com elas que costuma conviver mais 
frequentemente aqui na empresa? 
E: É. Porque, normalmente, nós vamos todos 
para o mesmo serviço. 
e: É destas pessoas que o Pedro se sente 
mais próximo? 
E: É. Eles, por acaso, até calhou muito bem 
o horário, porque tenho o A que é um 
amigo, tenho o B, que é uma pessoa, se 
tenho alguma dúvida, alguma coisa, ou 
até se me apetecer conversar, posso 
conversar com ele, tenho qualquer dúvida 
acerca do trabalho, sei que posso confiar 
no que ele diz, está correcto e pronto, se 
calhar por causa disso dou-me muito bem 
com ele.  
e: Quem são os seus colegas de trabalho? 
E: São todos. Todos nós trabalhamos para o 
mesmo! 
e: Todos daquele sector, é isso? 
E: Sim. 
(...) 
e: Fora aqui do trabalho costuma 
encontrar-se com os seus colegas? 
E: Às vezes. 
e: Fazem o quê, vão sair, vão tomar café? 
E: Às vezes vamos jogar pingue-pongue, 
às vezes lembramo-nos e vamos beber 
um copo à noite. 
e: E com quem é que costuma almoçar? 
E: Com o A e com os meus colegas que 
estiverem no turno, no turno comigo. Sou 
eu e o A, se estivermos nós só naquele 
turno e quando está o B e o C é mais 
esses dois. 

e: Em termos das pessoas, quem são as 
pessoas com quem tem de trabalhar, 
directamente, todos os dias?  
E: Trabalho sozinho e com o meu chefe. 
e: E quais são as pessoas com quem costuma 
conversar e conviver mais na empresa? 
E: Normalmente, são os colegas dos quais 
me encontro rodeado. Então, para lhe 
explicar melhor, é assim: nós encontramo-
nos muito à hora do almoço. 
e: Com quem é que costuma almoçar? 
E: Eu e um colega que estamos a fazer o 
mesmo serviço. Então eu e esse colega, 
normalmente, fazemos o mesmo serviço; eu 
almoço com ele e almoço com os outros dois 
colegas que fazem um serviço 
completamente diferente, não tem nada a 
ver com as cubas de poste. Um está no 
serrote, e outro é aquele moço, que está a 
fazer os bordos. Sempre os 4! Já há uns 
anos, há uns anitos. 
e: Estava-me a dizer com quem é que 
costuma conversar e conviver. É com eles? 
E: Normalmente é mais com esses. Nós 
durante o dia, durante as horas de 
trabalho, normalmente não temos grandes 
hipóteses de poder conversar. É só à hora 
do almoço. A hora de almoço não é uma 
hora, é pouco mais de meia hora, e às vezes 
nem isso é, porque, por qualquer razão, se 
houver um atraso na cantina, nós já não 
temos meia hora, temos só 20 minutos, 25. 
Poucas coisas se conversam. 
(...) 
e: E fora das horas de trabalho, costuma 
encontrar-se com colegas de trabalho? 
E: Temos alguns encontros, bons 
encontros, bons momentos passados. 
e: O que é que fazem? 
E: Confraternizações, almoços, umas 
partidinhas de bilhar, umas conversinhas, 
enfim temos... Tenho também bons colegas 
extra-Electro, que já por cá passaram, que 
já cá não estão. Uns, porque rescindiram, 
outros, por outras razões, mudaram-se para 
outras empresas... E tenho boas amizades, 
mesmo fora da Electro, com alguns colegas 
que já cá não estão, que por já cá passaram. 

Interacção 
com os 
pares 
 
A 
consolida-
ção das 
relações 
ao longo 
do tempo 

 

As dinâmicas de interacção mais importantes para os entrevistados têm lugar no 

interior da equipa onde exercem a sua actividade. E não são impermeáveis ao tipo de 

relacionamento que os entrevistados estabelecem com esse mesmo espaço. Assim, 

Pedro mostra-se extremamente crítico face aos modos de organização de trabalho e 

aos perfis de liderança predominantes, rodeando-se apenas dos colegas que 
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partilham das suas posições e com quem é possível conversar. Já António, embora 

teça algumas considerações acerca do actual funcionamento da secção, não assume 

uma postura tão crítica e esta não condiciona as relações e as dinâmicas de 

interacção que mantém ao longo dos anos.   

Prosseguindo uma breve reflexão sobre os discursos dos entrevistados, é 

notório que os sujeitos utilizam diferentes recursos discursivos para se posicionarem. 

António exercita a sua capacidade para contar histórias, especialmente nos momentos 

em que tem um posicionamento mais crítico face às temáticas em questão. Trata-se, 

provavelmente, de um recurso que utiliza com vista a amenizar a sua opinião e a 

salvaguardar-se, na medida em que, ao manifestar as suas perspectivas 

indirectamente, através das referidas histórias, sente que não se compromete 

totalmente. “Quem” fala é a situação relatada e não ele. Resta sempre uma margem 

de interpretação do seu discurso, que recai na entrevistadora. Por seu turno, Pedro 

exprime-se de um modo sequencial, lógico e argumentativo. Manifesta as suas 

opiniões de forma clara sobre as diferentes temáticas e explica o seu posicionamento 

face a elas, procurando transmiti-las da forma mais verídica possível, comprovando 

com factos. Procura, deste modo, conferir um cunho de objectividade às suas 

respostas. 

  

3.2.3. As manifestações de ligação à profissão: o domínio de uma arte e a simples 

execução  

 

A questão da profissão constitui um elemento claro de distinção valorativa entre 

os dois sujeitos, visível em formas e manifestações de identificação com orientações 

descoincidentes. 

A actividade de trabalho de Pedro caracteriza-se, no seu entender, por uma 

relativa simplicidade de execução, ainda que ele aposte no aperfeiçoamento 

permanente das respectivas modalidades e procedimentos de execução. Já António 

descreve a sua profissão como uma arte e estabelece uma relação de identificação 

com o produto que fabrica, no qual investe o seu saber.  

Esta percepção diferenciada dos sujeitos não é descoincidente da análise que 

realizámos sobre o grau de complexidade das actividades de trabalho. De facto, a 

actividade de trabalho desempenhada por Pedro é claramente mais simples do que a 

efectuada por António. A isto acresce, ainda, o facto de António, no âmbito da sua 

actividade de montagem e soldadura, realizar, na íntegra, os três principais conjuntos 
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de acções que ela contempla: montagem, soldadura e controlo de qualidade de um 

subproduto, isto é, uma cuba de poste. 

Pedro desempenha uma actividade de trabalho de reduzido grau de 

complexidade, mas detém uma qualificação escolar de 12 anos, a qual se traduz 

numa sobrequalificação do sujeito relativamente ao trabalho que desempenha. 

Podemos, assim, afirmar a existência de uma descoincidência entre a qualificação do 

posto de trabalho e a do trabalhador. Este manifesta um horizonte de expectativas que 

ultrapassa a situação de trabalho actual e alguma alienação perante o conteúdo das 

operações, consubstanciado na montagem de peças, provenientes de fases 

localizadas a montante da fase do processo produtivo que realiza. Todos estes 

factores permitem-nos compreender o empenho do sujeito no aperfeiçoamento dos 

modos de produzir e não tanto no produto em si, assim como na prossecução dos 

estudos com vista a uma progressão profissional, como já tivemos oportunidade de 

referir. Para António, a sua profissão define-se pelo que produz, logo, uma das suas 

vias de identificação, neste domínio, constitui a materialidade do seu trabalho, 

concretizada no produto. É curioso notar que o indivíduo refere, orgulhosamente, o 

facto de o resultado do seu trabalho – as cubas de poste de electricidade que se 

podem encontrar, mais frequentemente, em aldeias e vilas – poder ser apreciado por 

qualquer cidadão comum, adquirindo, deste modo, visibilidade pública. 

A descoincidência das manifestações de identificação neste domínio está, de 

igual modo, patente no significado que os sujeitos atribuem ao trabalho. Para Pedro, o 

trabalho parece cumprir uma finalidade, essencialmente, instrumental, na medida em 

que associa o seu significado à contrapartida pecuniária que este lhe proporciona. 

Exprime, deste modo, valores extrínsecos. Já António, quando questionado acerca do 

significado do seu trabalho, invoca argumentos que evidenciam uma relação afectiva 

com a actividade profissional, afirmando que a aprecia e, inclusivamente, o fascina. É 

o carácter intrínseco do trabalho que assume, aqui, centralidade. Pedro valoriza, 

ainda, o trabalho por favorecer as relações de convívio num núcleo restrito de colegas. 

Ambos os entrevistados se consideram preparados para o correcto desempenho 

das suas funções, embora Pedro manifeste alguma necessidade de aprofundar os 

seus saberes relativamente a alguns componentes com que trabalha. António, por seu 

turno, não identifica qualquer fase do processo de trabalho que não domine ou que 

desconheça. A concretização de bons resultados no desempenho da actividade de 

trabalho é motivo, para ambos, de satisfação intrínseca e, opostamente, a sua 

incorrecta execução é motivo de insatisfação. Todavia, para Pedro, a atitude de 
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insatisfação é acompanhada pela manifestação de uma predisposição para a 

correcção dos erros, o que poderá estar relacionado com a valorização de práticas de 

aprendizagem. Estas têm uma concretização real na aquisição, em entidades 

formadoras externas à empresa, de outro tipo de saberes, com vista à mudança da 

sua trajectória, mesmo no domínio profissional. 

O último vector analítico abordado na identificação com a profissão é relativo aos 

processos de classificação social. Em primeiro lugar, analisámos dois tipos de 

classificações sociais com uma eficácia ideológica assinalável. Estamo-nos a referir 

aos vocábulos “competência” e “operário”, relativamente aos quais aferimos o 

posicionamento dos sujeitos. Em segundo lugar, questionámos os sujeitos 

relativamente ao grau de adequação das actividades de trabalho que desempenham à 

classificação da profissão. 

A competência é positivamente avaliada por ambos os entrevistados, que se 

declaram como “competentes”. Trata-se de manifestações particularmente associadas 

a qualidades pessoais, tais como a responsabilidade e a autonomia, mas também, no 

caso de Pedro, à detenção de saberes formais, o que se associa à valorização do 

domínio cognitivo do processo de trabalho.  

Ambos os entrevistados se consideram operários. Todavia, efectuam uma 

apropriação diferenciada do vocábulo. Encontra-se presente no discurso dos dois 

trabalhadores uma certa identificação da designação operário com a acção de 

execução, de transformação da matéria-prima. Mas, se Pedro afirma, assertivamente, 

que se considera um operário, já António necessita de justificar e enaltecer esta 

designação para, então, se auto-classificar como operário. Pensamos que o 

posicionamento deste trabalhador se poderá compreender se atendermos aos seus 

projectos (passados, presentes e futuros) de progressão profissional: para António, 

assumir-se como operário corresponde a uma forma de identificação que resulta de 

uma socialização efectuada ao longo do tempo e que ele sente necessidade de 

dignificar. O seu discurso deixa transparecer um cunho valorativo e mesmo afectivo, 

que é evidente na associação que efectua do operário a um artista. Ser operário não 

é, apenas, executar, mas construir obras, mérito exclusivo de quem domina uma arte 

profissional. Já para Pedro a auto-identificação como operário reveste um carácter 

transitório, porque pretende vir a desempenhar outro tipo de funções asseguradas por 

aqueles que poderíamos designar mão-de-obra indirecta.  

A adequação entre o conteúdo da actividade de trabalho e a classificação da 

profissão opõe, também, as manifestações dos dois sujeitos. Enquanto que, para 
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Pedro, essa adequação não se verifica, pois a sua designação profissional – de 

electricista – é bastante mais lata do que as actividades que, efectivamente, 

desenvolve, António, inversamente, manifesta uma convergência plena entre o 

conteúdo da sua actividade de trabalho e a classificação da sua profissão. Atentando, 

ainda, num indicador adicional, a posse de carteira profissional (elemento de distinção 

e valorização simbólica da profissão), constatamos que Pedro não possui carteira 

profissional, nem manifesta intenção de a adquirir, ao contrário de António, que a 

detém, exteriorizando algum orgulho pelo facto.  

Os extractos das entrevistas que, seguidamente, apresentamos, são elucidativos 

do que acabámos de explicitar. 

 
Quadro 10.4 

Extractos ilustrativos das manifestações de identificação com a profissão 
 PEDRO ANTÓNIO  

Valores 
extrínse-
cos 
 
A 
importân-
cia da 
interacção 

e: Que significado tem para o Pedro o seu 
trabalho? 
E: Ganhar dinheiro e aprender alguma 
coisa! E o convívio. 
e: O que é que mais aprecia? 
E: O convívio com os colegas. 
e: E o que é que menos aprecia? 
E: Prepotência! Do chefe e às vezes, a tal 
falta de camaradagem de alguns colegas, 
que cai mesmo mal. Chegarmos aí de manhã 
e vermos assim o serviço, vê-se mesmo que 
foi para não fazerem aquele determinado 
serviço que passaram à frente e depois até 
nos vai dar mais trabalho fazê-lo, porque 
eles não o quiseram fazer. E os chefes não 
ligam a isso. 
 

e: Em termos de significado do trabalho, 
que significado tem para o Sr. António o 
trabalho? 
E: Para mim, pessoalmente, aquilo que eu 
faço, primeiro de tudo, é uma actividade 
que eu desenvolvo que me fascina, portanto, 
eu sempre... Pronto, acho que neste 
momento, para mim, a soldadura, o tipo de 
soldadura que desenvolvo aqui, não tem 
segredos nenhuns, estou perfeitamente à 
vontade. Dentro do campo da soldadura, aí 
é capaz de haver outras situações de 
soldadura que eu ainda não conheço, porque 
se eu tivesse possibilidades, se eu tivesse 
oportunidades de conhecer, aí eu gostaria, 
gostaria de desenvolver. Pronto, do 
trabalho que eu faço, acho que para o 
mercado que ele está vocacionado, acho que 
é um trabalho que tem o seu grau de 
apreciação, tem o seu grau de importância. 
Não sei... 
e: O que é que mais aprecia no seu trabalho, 
na sua profissão, no emprego que tem, o que 
é que mais aprecia? 
E: A serralharia em si. É uma actividade, 
que tem uma arte. Eu acho que essa arte 
é importante. 
e: O que é que menos aprecia no seu 
trabalho ou emprego? 
E: É o facto de, por muito cuidado que eu 
tenha, à segunda-feira eu trago uma 
roupa lavada, e ao fim do dia, ela está 
suja. Isso é o que me desgosta mais. É 
uma actividade que, por muitos cuidados 
que nós trabalhadores, serralheiros, ou 
soldadores, nós tenhamos nunca é 
suficiente. É sempre uma actividade suja. 

Valores 
intrínse-
cos 
 
A 
importân-
cia da 
arte 
profissio-
nal 
 
A sujidade 
incorpora-
da na 
profissão 
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Isso é o que me desgosta mais um 
bocadinho. Desgosta-me, por exemplo, 
chegar à cantina e sentar-me numa 
cadeira e vejo colegas meus, não da 
mesma profissão, colegas, principalmente 
senhoras, que, antes de se sentar, têm o 
cuidado de trazer um guardanapo lá de 
dentro para limpar a cadeira, porque 
correm o risco de, se trouxerem roupa 
mais clara, se sujarem.  

A ligação 
ao 
trabalho 
por 
intermédio 
da 
interacção 

e: Dentro de tudo que faz, ou que fez até 
agora, o que é que mais gosta de fazer? 
E: O que é que mais gosto? Se calhar 
gostei, gostei de montar fases. 
e: Porquê? 
E: Gostava da companhia. 
e: Gostava do seu colega de trabalho? 
E: Sim, dos colegas. 
e: Mais do que gosta agora? 
E: Não, mais não, mas pronto. Mas, eu 
convivia só com um número restritos de 
colegas, que era o A e o B e, pronto, as 
nossas conversas era dentro daquilo que eu 
gosto de falar e, pronto, dava-me muito 
bem com eles. E o serviço rola... 
e: Gosta do seu trabalho? 
E: Não gosto muito. 

e: De tudo o que fez, em termos de 
trabalho, aqui na empresa, desde que 
começou até hoje, o que é que gostou de 
fazer? 
E: Gosto muito das cubas de poste. 
e: E o que é que menos gostou, ou menos 
gosta? 
E: Trabalhos assim... Não tenho assim 
nenhum que tivesse desgostado muito. 

A ligação 
ao 
trabalho 
por 
intermédio 
do produto 

Desadequa-
ção da 
classifi-
cação 
profissio-
nal  
 
Desafeição 
à 
profissão 
 

e: Acha que é electricista montador? Qual 
é o melhor designação da sua profissão? 
E: Acho que é montador. Electricista acho 
que não se adequa bem...  
e: Não? Porquê? 
E: Nós ali em baixo não somos 
electricistas. Não se adequa, porque eu não 
percebo nada daquilo, eu sei é trabalhar, 
eu sei é executar, eu tenho o trabalho 
decorado. Eu tenho o trabalho decorado. 
Eu não sei o que é que estou a fazer. Eu 
não tenho bases de electricidade 
nenhumas. Eu estou ali, nós estamos a 
trabalhar com uma máquina muito complexa, 
a montar uma máquina complexa e eu não 
sei o que é que estou a fazer. Eu sei que 
estou a montar, tenho que ter cuidado com 
isto, com aquilo e com aquilo, pronto e 
executo dentro das coisas que me 
ensinaram.  
(...) 
e: Acha que o nome da sua profissão, de 
electricista montador ou de montador, está 
adequada ao trabalho que faz?  
E: A minha categoria é operador 
especializado de segundo ano. Agora penso 
que este mês é que vou ser montador e 
reparador de máquinas eléctricas, mas só 
no dia 28 é que sei. 
e: E essa designação, de montador, da sua 
profissão, está adequada ao trabalho que 

e: E o Sr. António trabalha sozinho, em 
equipa? 
E: Neste momento estou sozinho. Embora 
pertença a uma equipa de colegas que 
fazemos todos o mesmo trabalho, que é as 
chamadas cubas de poste. Nunca reparou, 
por exemplo, ao passar numas 
aldeolazitas, nas cidades não se vê, mas 
nas vilas já se vê, aquelas cubazinhas de 
postes, postes de electricidade, eu faço 
isso. 
e: O Sr. António faz as cubas do poste? 
Mas faz tudo, os lados, a tampa? 
E: Tudo. Só não equipo o que diz respeito à 
parte eléctrica. 
e: Portanto, também ensaia... 
E: Também ensaio. 
e: Solda, ensaia... 
E: Monto, soldo e ensaio. Ponho-a pronta a 
ir para a pintura, depois da pintura segue 
para os enchimentos de óleos e meter 
aquelas coisas lá dentro, o miolo, que é 
aquela parte eléctrica, mas parte de 
serralharia eu executo o trabalho desde 
que começa até que acaba.  
(...) 
e: Pronto, voltando à profissão: pensa que o 
nome da profissão, serralheiro soldador, é 
adequado ao trabalho que faz? 
E: É, porque para ser soldador... há 
soldadores que são exclusivos, que só 

Adequação 
da 
classifi-
cação 
profissio-
nal 
 
Relação 
afectiva 
com a 
profissão: 
a “arte” 



 904 

 PEDRO ANTÓNIO  

faz? 
E: É, eu faço reparações e monto os 
transformadores. 
(...) 
E: Não é bem isto que eu quero, mas para 
já. Agora o que tenho que fazer é fazer 
por mudar. Já que ninguém muda por mim, 
tenho que ser eu a mudar. 

soldam, que não é o meu caso. Eu 
desenvolvo as duas vertentes, serralheiro 
e soldador. 
e: O que é que distingue a sua profissão das 
outras que há aqui na divisão? 
E: Para além de ser um serviço muito mais 
sujo, digamos assim, acho que, sem ela, as 
outras todas não tinham razão de ser. 
Estão todas em complemento, a secção do 
TI cá de cima não dispensa a secção do TI 
lá de baixo, é isso.  
(...) 
e: O que é para o senhor ser serralheiro? 
E: Ser serralheiro é uma arte para a qual 
alguma coisa no meu íntimo me disse que 
eu teria um certo jeito, e eu desenvolvo, 
dentro dos meus conhecimentos. Faço o 
melhor que sei, e acho que é uma arte a 
que se tem que dar o devido respeito, 
porque, sem ela, muitas coisas não 
funcionariam. É isso, fundamentalmente. 

Simplici-
dade da 
actividade 
 
Predispo-
sição  
para a 
aprendi-
zagem 

e: Pensa que os conhecimentos que tem 
estão adequados ao trabalho que faz? 
E: Eles servem para executar o meu 
trabalho, para, para cumprir as exigências 
do trabalho, mas acho que deveria saber 
mais sobre transformadores. 
e: Mas então, tem que se ter algum tipo de 
conhecimentos? De electricidade diz que 
não tem de ter, mas tem que ter outros? 
E: Claro. Sobre respeitar o plano, respeitar 
principalmente, as distâncias, ter cuidado 
não esforçar as pontas, porque podemos 
fragilizar o cobre e até partir ao mínimo 
esforço e entre outras coisas. Mas são tudo 
coisas que se aprende ali facilmente. 
e: Quanto tempo é que acha que precisa 
para aprender? 
E: Ainda não aprendi tudo! Estou sempre 
a aprender. Aquilo até se aprende com 
relativa facilidade, depois é preciso é o 
chefe nos dar oportunidade para pormos 
em prática o que aprendemos. Para 
depois vermos realmente as dificuldades 
e pronto. 
e: Mas se o trabalho é assim tão simples 
como é que estão sempre a aprender? 
E: Há sempre coisas novas a aprender. 
Há sempre truques que estamos a 
aprender. Há sempre formas de nos 
esforçarmos menos e fazermos melhor o 
serviço. 
e: Costuma experimentar novos métodos de 
trabalho? 
E: Sim, tento sempre. Eu, por exemplo, eu 
acabo um trabalho ou estou a executar um 
trabalho, vejo por exemplo (eu tenho muito 
esse hábito de fazer com o A), eu quando o 

e: Pensa que os conhecimentos que tem são 
adequados ao trabalho que faz? 
E: Estão. 
e: Pensa que só alguém com a sua profissão 
é que poderia fazer o seu trabalho? 
E: Tem que ser serralheiro, tem que ser, 
quer dizer, aquele tipo de actividade é 
mesmo de serralharia, aquilo não tem outro 
nome, outra classificação. 
(...) 
e: Se eu lhe pedisse para acabar estas 
frases, o que é que lhe sugere? 
E: Nós os serralheiros somos uns artistas. 
e: E os electricistas?  
E: Os electricistas são, talvez os mestres. 
Os mestres não, talvez os sábios. 
e: E os soldadores? 
E: Os soldadores são, eu acho que são, 
fazendo fé àquilo que eu faço, acho que são 
uns excelentes mestres, puxando um 
bocadinho a brasa à minha sardinha, porque, 
é mesmo do coração que digo, ao longo 
da minha vida de trabalho tenho tido 
alguns prejuízos financeiros por levar a 
sério aquilo que faço, porque faço mesmo 
com o coração, quer dizer, faço, sinto 
aquilo que estou a fazer, faço com 
vontade de fazer. Digo-lhe isto de 
coração, que me tira horas de sono, eu 
estou em casa, a dormir e durante a 
noite acordo e estou a pensar naquilo que 
deixei por fazer e que amanhã vou dar 
continuidade. 

Domínio da 
actividade 
 
Importân-
cia da 
pertença a 
um grupo 
profissio-
nal 
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vejo: “ó A vê-me como é que está isto, 
critica o meu trabalho, diz o que é que 
eu podia fazer melhor”. Eu muitas vezes 
digo-lhe isto: “diz-me o que eu podia fazer 
melhor, em que é que poderia melhorar este 
trabalho? Eu estou a fazer desta forma, 
achas que é a mais correcta?” Eu faço 
muitas vezes essa questão, ponho muitas 
vezes essa questão. 

A não 
materiali-
zação da 
classifi-
cação 
profissio-
nal 

e: O Pedro tem carteira profissional? 
E: Não. 

e: Tem carteira profissional? O que é que a 
carteira especifica? 
E: Tenho. Especifica que sou serralheiro 
oficial de primeira categoria.  

O marcador 
identitá-
rio da 
profissão 

 
Lazer 
educativo 
 
Projectos 
de 
progressão 
profissio-
nal 

e: Para além do seu trabalho, acha que está 
preparado para fazer outras tarefas? 
E: Estou. 
e: Quais? 
E: Eu estou a tirar um curso de autocad. 
e: Aqui na empresa? 
E: Não, no exterior. 
e: Por sua iniciativa? 
E: Por minha iniciativa. Vou finalizá-lo no 
mês que vem, em Fevereiro. Eu tenho 
formação em desenho, eu tenho o curso 
de mecânica, em que estudei desenho 
técnico, tenho bases de desenho, de 
projecção. 
e: Tem um curso de mecânica, como assim? 
E: O meu curso é mecanotecnia 
e: Isso corresponde ao 9º ano ou ao 12º? 
E: 12º ano. Fiz o 10º, 11º de mecânica, 
depois o 12º ano. Estou a finalizar um curso 
de autocad, que é desenho por computador. 
Há uns meses atrás houveram colegas meus 
que não tinham conhecimentos nenhuns de 
desenho, nem conhecimentos de autocad e 
foi-lhes dada a oportunidade, por 
exemplo, de ir trabalhar aqui para o 
projecto. Pronto e se eles são capazes, 
eu acho que também sou capaz. 
e: Com que objectivo é que foi tirar o 
curso? 
E: Pronto, para já, para não parar. E 
talvez conseguir um dia que haja uma 
vaga, talvez me darem a oportunidade, 
que eu fui entrevistado para o lugar. 
 

e: Para além do trabalho que faz, o Sr. 
António acha que está preparado para 
fazer outras tarefas? 
E: Com certeza. 
e: Quais? 
E: Olhe eu já fui farmacêutico, já fui 
ourives, já fui pintor, já fui um 
bocadinho assim de coisas. 
e: Já foi ourives? Mas não me disse, há 
bocado. 
E: Pronto, lá está, são as tais coisas, agora 
é que me estou a recordar. Já aqui, na 
Electro, já andei a pintor, portanto, lá 
está, são aquelas situações de recurso, 
enquanto se é moço, digamos assim, 
percebe? 
(...) 
E: Recordo-me uma ocasião, aqui nesta 
empresa, puseram à venda uns 
electrodomésticos que eles tinham 
utilizado e que já estavam ultrapassados 
e queriam vendê-los, e propuseram aos 
trabalhadores: “Quem é que quer 
comprar um frigorífico, um fogão, uma 
máquina não sei de quantas”. Eu na 
altura interessou-me um frigorífico que 
eles tinham e comprei. Interessou-me o 
frigorífico e eu comprei-o, só que o 
frigorífico estava muito danificado, tinha 
muitos pontos de ferrugem. Eu comprei-o 
e com a minha habilidade lixei-o nos 
pontos de ferrugem, pintei-o, fui eu que 
o pintei; e lá está, são as tais coisinhas 
que se fazem, mas é mesmo fazer por 
prazer, não tem nada a ver com a 
actividade profissional. 

 
Lazer 
profis-
sional 

A 
predispo-
sição  
para a 
aprendi-
zagem 

E: Como é que o Pedro se sente quando faz 
um trabalho bem feito? 
E: Claro que me sinto bem! 
e: E quando faz mal? 
E: Ora bem, quando faço mal, tento fazer 
o que posso para corrigir. 
e: Mas como é que se sente? 

e: Como é que o Senhor se sente quando faz 
um trabalho bem feito? 
E: Ai sinto-me bem, sinto-me bem, só não 
me sinto bem quando tenho que reparar 
alguns que são feitos fora, iguais ao meu, e 
vêm mal feitos, e sou eu que tenho de os 
reparar. A empresa paga a peso de ouro 

O brio 
profissio-
nal 
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E: Sinto-me muito mal, claro. Mas não é 
normal. Eu nunca deixo o trabalho ser mal 
feito, porque eu quando não sei o que 
estou a fazer, tento arranjar, tento 
chamar, tento falar com o meu colega, 
ou o mais velho ou o mais novo, se eles 
estiverem e corrigir com eles, pedir-lhes 
uma opinião. 
 

trabalhos feitos fora. Ainda agora, por 
exemplo, acabei de chegar aqui vindo de lá 
de baixo, da secção, e o chefe deu-me a 
notícia: ”ó pá, tem paciência, vais ter que 
reparar isto assim, assim”. Serviços que não 
são feitos por nós, e que são iguais ao 
nosso, iguais em feitio, em qualidade não, 
nem para netos, e a Electro paga a peso de 
ouro feito lá fora, e nós aqui ainda temos 
de lavar a cara, digamos assim, para que o 
cliente não tenha muita razão de queixa. 
e: E quando faz mal? 
E: Quando faço mal, sinto-me muito mal, 
isso não há dúvida nenhuma. Posso-me 
gabar de que não são muitas vezes. Como 
já disse há bocadinho, tive sempre essa 
faculdade, de não fazer muito, mas o 
que fazer, fazer bem feito. Tive sempre 
esse cuidado. E espero manter, embora 
contra tudo e todos, que, como deve 
calcular, é muito difícil trabalhar assim 
nesta casa. Agora não será tanto, neste 
momento, mas já foi. 

Competên-
cia é 
responsa-
bilidade 
e saber 

e: E o que é para si ser uma pessoa 
competente?  
E: É uma pessoa muito responsável e uma 
pessoa que saiba o que está a fazer. 
e: Considera-se uma pessoa competente?  
E: Dentro dos meus conhecimentos, sim. 

e: E o que é para si ser uma pessoa 
competente? 
E: Competente, desde que desempenhe as 
suas funções para a qual está destinado, 
que as desempenhe e que não dê muitas, 
pronto, que não tenha de se socorrer 
muitas vezes da chefia para trabalhar, 
para desenvolver o seu trabalho. Há que 
dar valor a uma pessoa assim, tem 
competência uma pessoa que o chefe 
entrega-lhe o trabalho, ele faz, começa 
e acaba, e não o aborrece muitas vezes. 
e: Considera-se uma pessoa competente? 
E: Acho que sim. Embora com muitas 
dificuldades, às vezes. Quem as não tem, 
não é? Mesmo com 30 e muitos anos de 
profissão, andamos sempre a aprender, 
temos sempre muito para aprender. Temos 
mesmo muitas necessidades, e eu, 
particularmente, tenho algumas 
dificuldades. Muitas vezes socorro-me dos 
meus colegas e fico muito agradecido por 
isso, fico muito satisfeito quando me vêm 
perguntar qualquer coisa. Tenho exemplos 
de colegas que eu considero muito 
superiores a mim na arte, porque 
trabalham há mais anos e eu fico cheio 
de vaidade quando um colega meu me 
pergunta alguma coisa. 

Competên-
cia é 
autonomia 

Operário: 
mão-de- 
-obra 
directa 

e: O Pedro considera-se um operário? 
E: Eu sou um operário. 
e: O que é ser um operário? 
E: Ser um operário é trabalhar a matéria-
prima, é montar as coisas, é mão-de-
obra directa, é executar. 

e: O Sr. António considera-se um operário? 
E: Sim, acho que não é nenhum desprimor. 
e: O que é para si ser um operário? 
E: Ser operário... Eu cheguei a uma altura 
na vida em que não gostava de ser tratado 
como operário. Numa altura da vida em que, 

Operário: 
artista 
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e: Portanto um engenheiro, por exemplo, 
não é um operário. 
E: Penso que não. 
 

aqui, dentro da empresa, discutia-se assim, 
alguns assuntos, e eu dizia: “Eu sou o 
funcionário 2002”, funcionário! E houve uma 
ocasião, alguém que me disse: “funcionário 
não, operário”. E aquilo ficou-se assim, caiu-
me assim um bocado mal. Foi um indivíduo 
de manga-de-alpaca e de cartola cá 
dentro, que me disse isso. 
e: Mas então o que é ser um operário, para 
si? 
E: Hoje não, eu hoje acho que um operário 
que é, tem o seu valor, deve ser visto 
como tal, não é nenhum desprimor.  
(...) 
Hoje olha-se para uma mulher de limpeza, 
uma senhora da limpeza, com uns olhos 
completamente diferentes daqueles com 
que se olhava há 3, 4 ou 5 anos atrás. Hoje 
dá-se muito valor a uma senhora da 
limpeza, é uma profissão tão nobre como 
outra qualquer. Há meia dúzia de anos 
atrás, não se via uma senhora da limpeza 
desta maneira, como eu estou a dizer; via-
se uma senhora da limpeza, é uma senhora 
da limpeza. Hoje não é bem assim. Hoje um 
operário é visto, estou convencido, com 
olhos completamente diferentes do que 
eram vistos há meia dúzia de anos atrás. É 
um artista, um operário é um artista, 
tem que ser considerado como tal. Falo 
por mim, quando me dizem o contrário eu 
fico magoado, melindrado, mesmo 
melindrado. 

 

A identificação com a profissão é talvez a dimensão em que os entrevistados se 

opõem mais nitidamente, o que se encontra relacionado com a prática. A profissão 

assemelha-se a uma arte, para António, que manifesta, mesmo, orgulho em ver o seu 

trabalho fora do contexto de fábrica, isto é, um produto que tem uma utilidade 

concreta. Para Pedro, a relação com a actividade de trabalho, para além de assumir 

alguns traços instrumentais, constitui uma etapa do seu percurso profissional, que 

perspectiva como diferente. Neste sentido, o sujeito valoriza outras dimensões do seu 

trabalho, como é o caso do convívio com os colegas. 

A análise dos discursos produzidos pelos entrevistados neste ponto permite-nos 

reafirmar o que já referimos anteriormente e avançar um pouco mais no que diz 

respeito ao respectivo enfoque. Verificamos, assim, que Pedro produz, 

tendencialmente, um discurso mais auto-centrado do que António. Ou seja, Pedro 

narra a sua história, assumindo-se como o seu protagonista, raramente evocando 

episódios em que não desempenha um papel importante. António, por seu turno, 
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aparece mais como um protagonista integrado num colectivo profissional, pelo que 

invoca outros sujeitos e situações, o que se traduz num certo descentramento do seu 

discurso. 

 

3.2.4. Para além do espaço social do trabalho: Pedro e a dedicação à aprendizagem/ 

António e a fruição de actividades de lazer 

 

Uma das propriedades das opções teórico-metodológicas assumidas neste 

capítulo, consubstanciadas num ensaio analítico centrado nos discursos de dois 

entrevistados, consiste na possibilidade em reabilitar dimensões importantes 

presentes nas entrevistas, que não são enquadradas nas categorizações previamente 

construídas, precisamente, por serem relativas, de forma mais vincada, à 

singularidade de cada sujeito. Torna-se agora possível concretizar o que se nos 

afigurou inviável no tratamento dos discursos de 50 indivíduos.  

Trata-se de dimensões, de certo modo, direccionadas para o futuro, que 

ultrapassam o espaço social do trabalho, mas que são imprescindíveis para 

compreendermos as formas e manifestações de identificação dos entrevistados. 

Registe-se, a este propósito, a observação de Elias, acerca do seu trabalho histórico-

sociológico sobre Mozart. “Para compreender um ser humano tem de se saber quais 

são os desejos dominantes que anseia ver realizados. O sentido da sua vida para si 

próprio depende de conseguir realizá-los, ou de até que ponto consegue realizá-los. 

Mas estes desejos não se instalam nele entes de toda a experiência. Vão-se formando 

desde a primeira infância, a partir da convivência com outras pessoas, e vão-se 

fixando progressivamente na sua forma determinadora de vida, com o correr dos anos, 

ou por vezes também repentinamente em relação com uma experiência 

particularmente incisiva. Sem dúvida que as pessoas não estão muitas vezes 

conscientes dos desejos dominantes que dirigem as suas decisões enquanto tais. 

Também não depende apenas delas se esses desejos são concretizados e até que 

ponto o são, já que eles visam sempre outros, o entrelaçado social com outros. Quase 

todas as pessoas têm rumos fixos de desejo que se mantêm no âmbito da 

possibilidade de realização; quase todas têm alguns desejos profundos que são 

simplesmente irrealizáveis, pelo menos com o conhecimento disponível" (1993b, p. 13-

14).  

As modalidades de apropriação, por parte dos sujeitos, dos espaços extra-

actividade de trabalho são divergentes. Constatamos que, para Pedro, os desejos de 
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mudança e de transformação do seu percurso profissional (bem vincados durante toda 

a entrevista) se estendem ao espaço de lazer. De facto, o sujeito deposita grande 

parte das suas expectativas de mudança profissional na prossecução dos estudos e, 

consequentemente, na acrescida aquisição formal de saberes. Trata-se de uma 

estratégia definida e delineada cognitivamente pelo sujeito que concretiza a sua 

prática futura na frequência do ensino superior em horário pós-laboral. Pensamos que 

a insatisfação com a actividade de trabalho que actualmente desenvolve, aliada às 

suas expectativas de progressão no interior da empresa (nas quais acredita, pois já 

presenciou casos análogos de outros trabalhadores), são dois factores que, 

conjugados entre si, fomentam e incentivam o desenvolvimento de actividades de 

aprendizagem e que perspectiva manter no futuro. 

 
Quadro 10.5 

Pedro e a trajectória educativa e formativa 

e: O que é que pensa fazer no seu futuro? 
E: No meu futuro? Ora bem no meu futuro eu penso retomar os estudos em Engenharia Mecânica. 
e: Está a pensar tirar Engenharia Mecânica? 
E: Estou a pensar não, vou tirar! Vou retomar. Eu vou fazer o seguinte: eu já deixei de estudar há algum tempo 
e vou estar um ano a assistir às aulas, se isso for possível, penso que é, e entrar, concorrer. E penso que 
consigo entrar. A minha média são 15 valores. 
e: Para ser engenheiro mecânico? 
E: Sim. 
e: Aqui na Electro? 
E: Se possível. 
e: Está a pensar ficar aqui na empresa. Gostava de fazer um trabalho diferente daquele que faz? 
E: Claro! 
e: Qual era a profissão que gostava de ter? 
E: Talvez desenhador. 
e: Mas acha que precisa do curso de Engenharia para ser desenhador? 
E: Faz jeito. 
e: Porque é que gostava de ser desenhador? 
E: A aula de desenho de mecânica seduzia-me, eu gostava, eu gostava imenso de estar ali, com esquadros, a 
desenhar as peças e tal, eu gostava disso. 
e: Desenhava peças? 
E: Sim. Eu gostava. Dá-me prazer! Gosto de desenhar. 
(...) 
e: Portanto, foi fazer um curso de autocad por iniciativa própria. Porque é que resolveu fazê-lo? 
E: Vi num jornal lá o anúncio, há pouco tempo tinham colegas meus sido promovidos para a parte do projecto e eu 
também já tinha em mente isso e pronto, lá resolvi tirar. 
e: E qual é a opinião em relação ao curso? 
E: É muito bom. Eu gosto daquilo. 
e: O que é que acha que vão ser os contributos do curso para si? É para poder, eventualmente, ser desenhador? 
E: Sim. 
(...) 
e: Pensa continuara fazer cursos de formação? 
E: Se me for dada oportunidade, sim. 
e: É? Porquê? 
E: Porque, mesmo que seja um curso que não nos dá nada na prática, mantém sempre a cabeça ocupada, estamos 
sempre a aprender, não paramos. E acho que é sempre importante saber mais alguma coisa, mesmo que essa 
coisa não seja aplicada directamente no nosso dia-a-dia. É sempre importante aprender. 
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O caso de António é claramente diferente. Como foi referido ao longo deste 

capítulo, o entrevistado manifesta um elevado grau de satisfação com a sua actividade 

de trabalho, identificando-se, plenamente, com a profissão detida, dando como 

terminada a sua trajectória de progressão profissional. Por seu turno, o trabalho 

complementa-se com o lazer.  

António refere o jogo do bilhar como a sua actividade de lazer predilecta. O 

sujeito nutre um forte sentimento de afeição por este jogo, o que se relaciona, de 

algum modo, com a empresa, pois é no âmbito da sua associação desportiva, que os 

trabalhadores organizam torneios de bilhar.  

Também na esfera de lazer, mas numa óptica claramente distinta, nota-se a 

preocupação de António com a sua saúde e a intenção de a manter pela prática de 

actividades de desporto num ginásio. Esta atitude é explicada pelo sujeito a partir de 

um incidente de saúde que presenciou e que o marcou, ao ponto de rever algumas 

das suas posturas face à manutenção da saúde e do seu corpo. A este propósito, 

alguns estudos consideram que o investimento na apresentação do corpo é revelador 

de algumas preocupações, marcadamente contemporâneas, relacionadas com um 

conhecimento mais aprofundado do seu funcionamento orgânico e com estratégias de 

modelação e de manutenção do equilíbrio físico. A este respeito, Travaillot refere 

mesmo que "uma das características das últimas décadas do século XX é a 

permanência da temática corporal, que assume um lugar central na sociedade” (1998, 

p. 211). Este autor realiza uma análise da evolução da relação que as pessoas 

cultivam com o seu corpo ao longo do século XX e constata que, actualmente, esta 

relação é bastante marcada pelos cânones da estética e da saúde, mediados pelas 

posições mediatizadas e mercantilistas da própria medicina. 
 

Quadro 10.6 

António: entre o trabalho e o lazer 

E: Estou a pensar, seriamente, neste momento, ir para um ginásio, veja lá! Agora com 48 anos de idade estou a 
pensar ir para um ginásio. Não sei se a gente precisa ou não, é subjectivo. 
Eu fumei durante 30 anos, cheguei ao fim de 30 anos senti-me muito mal, saí daqui um dia, com muitas dores nas costas 
e no peito, recorri a um médico, amigo da minha mulher, e ele disse-me: “ó pá, tu estás feito, tens estes pulmões mal e, 
para além da actividade que tens, ainda fumas, isso é complicadíssimo. Se queres um conselho, deixa de fumar. Já que 
não podes evitar o fumo do teu trabalho, este podes evitá-lo”. Eu fumei o último cigarro antes de sair do escritório 
dele, dentro do gabinete, da sala de espera, fumei o último cigarro e acabou. Nunca mais fumei. Isto já lá vão uns bons 
10 anos. 
(…) 
A minha mulher, em 91, teve um problema sério de saúde, que me pregou um grandessíssimo susto, e eu, nessa altura, 
fiz um teste a mim mesmo. Tinha deixado de fumar há pouquíssimo tempo e estive 24 horas no Hospital de S. João à 
espera de notícias dela, na sala de espera, arrasado, completamente, como deve calcular, e fiz um teste a mim mesmo: 
não peguei num cigarro. Mas estou convencido que nunca mais vou pegar. Acho que já fumei tempo suficiente para 
saber, para reconhecer que aquilo não faz bem a ninguém, pelo contrário. 
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E então meteu-se-me isso na ideia, uma pessoa começa a ficar assim... Ou seja, se eu estou gordo (que já não é de 
agora, já é de há uns anos, de facto), a falta do cigarro tem alguma coisa a ver, é capaz de ter, a falta da 
nicotina é capaz de ter a ver um bocadinho com a melhor, digamos, a assimilação dos produtos alimentares, e 
uma pessoa tem tendência para engordar. É natural que se tenha verificado isto, noto já que sou um bocadinho 
barrigudo e passou-me pela cabeça, sei lá... Há dois ou três dias atrás um colega meu que tem um filho que é cabo, 
viciado nessas coisas do ginásio, não passa um dia sem ir ao ginásio. Eu falei-lhe (é daqueles amigos do peito, eu dou-me 
bem com toda a gente, mas há aqueles amigos do peito, mesmo, com quem a gente pode confidenciar alguma situação, e 
a gente sabe que aquilo não sai dali), e ele disse: ”ó pá, tem aqui um pertinho, você sai daqui, e é já aqui”. E tem-me 
assaltado à ideia de um dia frequentar uma coisa dessas. Ainda não lá fui, mas não vou deixar de passar por lá. 
Agora há uma actividade em que eu sou vidrado, se se pode aplicar o termo, que é o bilhar, não sei se conhece? É a 
minha paixão! E quando posso, jogo. Ainda há dias participei num torneio que fizeram aqui na Electro, um torneio 
interno, de bilhar, mas snooker. Éramos 12 e eu fui o campeão. Embora o snooker não seduza muito. O bilhar livre 
tem mais arte. Quem souber jogar bem livre, joga muito bem snooker. Agora quem souber jogar bem snooker, 
não joga muito bem livre. Eu tive a felicidade de passar, primeiro, pelo bilhar livre, eu era fascinado pelo bilhar livre. 
Primeiro comecei pelo pequenino, pelo bilhar pequenino, não é? Cheguei a sair daqui e ir direitinho ao salão do Dr. Jorge 
Nuno Pinto da Costa, participei num campeonato mundial de bilhar de três tabelas. 
Eu meti férias, aqui na empresa, para ir assistir àquilo às Antas, chegava às Antas às 7 horas da manhã, não 
estava lá ninguém, ia levar a mulher ao emprego, ia para lá, tomava lá o pequeno-almoço para assistir aquela 
história. E então o Futebol Clube do Porto tinha comprado um jogador, o Sanchez, que é espanhol. E no ano em que ele 
foi campeão do mundo, que é um moço de 21 ou 22 anos, eu tive o privilégio de jogar com ele. Dava gosto ver jogar o 
gajo. Eu estava ali com o taco ao lado dele... Não tem explicação, uma pessoa que goste daquilo é que sabe avaliar. 
Tive o privilégio de conhecer grandes jogadores a nível mundial. 
(...) 
e: Porque é que tem esta profissão? 
E: Tive o privilégio de ser eu a escolher, ninguém me impôs nada, fui eu que escolhi, porque gostava, alguma coisa me 
dizia que eu ia gostar, e actualmente, felizmente, posso dizer que faço o que gosto de fazer.   
e: Se pudesse ter escolhido escolhia outra, ou escolhia esta? 
E: Há outra, também associada a esta, talvez tenham uma ligação que é a electricidade. Eu estou convencido, vamos lá 
ver, eu acho que cada pessoa, se fizer uma auto-avaliação, digamos assim, é capaz de idealizar para aquilo a que teria 
jeito, possivelmente, e eu há algumas coisas na vida que me dizem que eu era capaz de ter um certo jeito: para 
electricista, para serralheiro, no campo da soldadura, mais no campo da soldadura, não é da serralharia 
propriamente dita, fazer portões de garagem ou portões da casa, não quer dizer que não os faça, faço-os, mas pronto, 
não era uma actividade que me seduzisse. A soldadura é que sim, gostava de explorar outros campos dentro da 
soldadura. Fico fascinado ao saber que há colegas soldadores, que soldam debaixo de água, por exemplo, que há 
tipo soldadura que fazem as tubagens de navios, aqui em Matosinhos na doca de Leixões. Isso para mim era 
uma coisa que, Deus me livre, era um sonho, era, talvez o sonho que, não sei, mas se pode dizer que me 
realizaria. Mas era uma coisa que gostaria de experimentar fazer.   
No campo do trabalho, eram esses dois. No campo das actividades extra-trabalho, gostaria muito de jogar bilhar, era 
das actividades que me seduzia, e estou convencido, nos meus sonhos pelo menos, eu acho que tinha muito jeito 
para tenista. Para o ténis, não de mesa, que também já joguei. Ténis de campo. Eu acho que, se um dia, pegasse numa 
raquete de ténis, eu acho que tinha uma certa habilidade para aquilo, embora que eu nunca vi aquilo, percebe? 
Nunca fui a lado nenhum ver uma competição, a não ser na televisão. Eu tenho (não sei se tem) a TV Cabo, e 
quando dá ténis na TV Cabo eu sou um perdidinho. Gosto de ver, conheço alguns nomes daqueles indivíduos 
famosos, o brasileiro, o outro que foi campeão do mundo. É um tipo de desporto que também me seduzia. Esse 
não passa de um sonho. 
Gostava de praticar mais, foi uma sugestão que eu já pus ao presidente da Associação, que é um colega meu, da mesma 
idade, que é o presidente dos sectores criativos da Electro, é ele o presidente. E eu já lhe sugeri isso: ”ó pá, em vez de 
fazeres os torneios de caça, façam um torneio de bilhar livre pá, que é muito mais criativo, tem muito mais arte”. 

 

A análise de dimensões relacionadas com as actividades exteriores ao espaço 

de trabalho é reveladora de duas posturas diferenciadas face ao tempo de lazer.  

Para Pedro, o tempo de lazer é canalizado para a aprendizagem através da 

frequência de cursos de formação, bem como, talvez no futuro, para o ensino superior, 

com vista a uma mudança profissional. António revela, por seu turno, satisfação com a 

profissão que desempenha e aproveita os seus tempos livres para actividades de cariz 
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desportivo. É curioso notar que o espaço social de uma possível mudança, para 

António, se parece equacionar na esfera do lazer, formulando a possibilidade de vir a 

dedicar parte do seu tempo à manutenção do seu corpo, através do exercício físico 

praticado em ginásios. 

 

4. Num contexto empresarial, dois percursos distintos: um trajecto de 

continuidade e um projecto de mudança 

 

Procurámos, neste capítulo, explorar as potencialidades de uma análise 

sociológica a partir das trajectórias e dos discursos produzidos por dois entrevistados 

situados em pólos opostos no espectro das formas e manifestações de identificação 

no espaço social do trabalho a que esta investigação chegou. Assumimos, assim, que, 

se a Sociologia “se propõe a estudar o significado subjectivo da acção, a explicação 

desse significado exige a apreensão de um feixe de sentidos no qual se integra a 

trajectória da acção inteligível a interpretar” (Giddens, 1984, p. 209). Atendemos, deste 

modo, ao sentido do vivido atribuído pelos sujeitos, procurando articulá-lo com os 

constrangimentos presentes em toda a acção social, isto é, com o significado 

objectivo. 

Como afirma Lahire, “o que determina a activação de uma disposição num 

determinado contexto pode ser concebido como o produto da interacção entre 

(relações de) forças internas e externas: relação de forças interna entre disposições 

mais ou menos fortemente constituídas ao longo da socialização passada (...) e 

relação de forças externa entre elementos (...) do contexto que pesam mais ou menos 

fortemente sobre o actor individual” (2002, p. 413-414). A abordagem realizada 

perspectiva, assim, analisar a singularidade dos sujeitos como indivíduos integrados 

em dinâmicas estruturais que caracterizam os diversos contextos de socialização. 

Cabe à Sociologia também mostrar que o social não se reduz aos aspectos colectivos, 

antes marca a sua presença nos aspectos mais singulares de cada indivíduo (Ibidem, 

p. 408). Foi o que procurámos concretizar nesta modesta incursão nas trajectórias, 

práticas e manifestações de Pedro e de António. 

O percurso seguido neste capítulo foi orientado pela firme convicção de que é 

necessário apreender o sentido presente na acção social, o qual, como adverte Silva, 

“não está, claro, dado nos objectos, nas coisas, não lhes é inerente, mas outrossim 

conferido pelos homens, e estes atribuem diversos sentidos às mesmas coisas ou o 

mesmo sentido a coisas diversas. Só uma análise que parta dos actores e de como 
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eles vivem as acções conseguirá esclarecer aquilo a que os processos explicativos 

cujo paradigma vem da física ou da biologia não podem chegar” (1988, p. 64).  

A análise desenvolvida neste capítulo permite traçar em linhas gerais as formas 

e manifestações de identificação de Pedro e de António no espaço social do trabalho. 

Baseamo-nos, tal como foi referido, nos discursos dos entrevistados, os quais diferem 

entre si do ponto de vista formal. Ou seja, Pedro revela-se um indivíduo com um 

discurso mais incisivo, utilizando frases curtas e declarativas para definir os seus 

posicionamentos e as suas opiniões. Recorre a argumentos, essencialmente, 

descritivos, faz referência a factos reais e nomeia, concretamente, as pessoas. 

António, por seu turno, conta histórias e utiliza metáforas, o que faz transparecer, 

igualmente, uma necessidade de justificar a sua postura, sempre que esta se revela 

um pouco mais crítica. A narração está presente no seu discurso, numa lógica de 

explicitação das suas vivências.  

Podemos assim concluir, sem pretensões de representatividade, que os casos 

de António e de Pedro são ilustrativos de alguns grupos de profissionais constitutivos 

do mercado de trabalho em Portugal. Ambos têm uma inserção qualificante e não 

precária na empresa, pautada por uma estabilidade contratual. Estes traços são 

marcadamente determinados pela política de gestão dos RH da Electrotensão, da qual 

destacamos a opção de fixação interna dos trabalhadores sempre que é importante 

garantir o exercício de actividades de trabalho com uma pertença profissional 

demarcada e identificável. Todavia, esta realidade é claramente mais vincada para 

António, sendo a situação de Pedro fruto de contingências históricas determinadas, 

concretizadas em mudanças que ocorreram na direcção Transformadores de 

Potência, as quais implicaram a contratação de novos trabalhadores. Num raciocínio 

hipotético, podemos afirmar que, na actualidade, é provável que Pedro fosse 

contratado como trabalhador temporário, pois uma das linhas de actuação da 

estratégia da empresa, no momento presente, é o emagrecimento do seu efectivo e o 

acréscimo apenas temporário do volume de trabalhadores necessários, numa óptica 

de flexibilização quantitativa e funcional.  

Pedro é, assim, o jovem escolarizado, solteiro e crítico face à empresa e às suas 

chefias directas, designadamente, por não desenvolver uma actividade compatível 

com as suas qualificações escolares. Perspectiva conseguir operar uma viragem no 

rumo da sua trajectória, apostando na aquisição de um diploma escolar ao nível do 

ensino superior. Mas as suas perspectivas não se equacionam fora da empresa. 

Apesar de estar insatisfeito com o trabalho que realiza e com o facto de não ver 
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reconhecido o seu desempenho, a situação que a empresa lhe proporciona é, 

comparativamente à situação global no mercado de trabalho, bastante satisfatória. A 

estabilidade permanece como requisito essencial. Neste sentido, não vislumbra 

encetar movimentos de mobilidade externa.  

O início da vida activa é, para os jovens em geral, marcado pela tomada de um 

conjunto de opções, designadamente, de independência financeira face ao grupo 

doméstico de origem. E tal opção acaba por condicionar decisões futuras. Assim, 

frequentemente, a realização pessoal e profissional por via do exercício do trabalho 

acaba por ser secundarizada face à necessidade de garantir a estabilidade salarial e 

contratual. Por sua vez, a aposta de Pedro na sua trajectória educativa e formativa 

futura não pode ser descontextualizada das práticas da empresa no domínio da 

gestão do emprego e da mobilidade. Pedro aspira a vir efectuar uma actividade de 

concepção e planificação do trabalho. Perspectiva prosseguir, por imitação, um 

trajecto que outros sujeitos já trilharam no interior da empresa, o que se prende com o 

facto de esta privilegiar a mobilidade no mercado interno de trabalho e incentivar os 

indivíduos a prosseguirem os estudos com vista a uma promoção profissional. Um 

elemento aqui se destaca, do ponto de vista singular: a apetência de Pedro pela 

aprendizagem, factor motivador fundamental no delinear de um futuro alternativo ao 

presente. Todavia, esta motivação é condicionada pelas oportunidades que o sujeito 

vislumbra ter no futuro, por força da política da Electrotensão neste domínio. 

Pedro ilustra, assim, o caso dos jovens trabalhadores, escolarizados, que 

iniciaram a sua trajectória profissional de forma mais precoce do que o que 

desejavam, por contingências várias, mas que, devido às condições e oportunidades 

oferecidas pela empresa, perspectivam prosseguir uma trajectória educativa, formativa 

e profissional ascensional. 

António encontra-se no outro pólo. Operário altamente qualificado, marcado por 

uma entrada no mercado de trabalho aos 13 anos, com 6 anos de escolaridade, aos 

47 anos dá a sua trajectória por estabilizada, não tendo quaisquer perspectivas de 

progressão, nem de mudança. A sua identificação é com a profissão e com a obra que 

dela resulta: a cuba de poste. Apropria-se simbolicamente do seu trabalho e 

enquadra-se num grupo profissional: o dos serralheiros soldadores. Por vezes, 

integra-se mais no dos serralheiros, de acordo com a sua carteira profissional, e 

denomina-os de “artistas”; outras vezes, identifica-se com os soldadores, quando os 

classifica como uns “excelentes mestres”, ou quando se refere, com admiração, ao 

trabalho de soldadura de barcos, efectuado debaixo de água no Porto de Leixões. A 
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sua longa trajectória não é, de todo, marcada pela passagem pela escola, mas sim 

pela aprendizagem concreta da profissão. Assume aqui um peso importante o sistema 

de trabalho de ofício, que exige a passagem por uma hierarquia de graus no âmbito de 

um domínio profissional. Já a perspectiva de Pedro é, claramente, a de uma carreira 

empresarial.  

Para além do trabalho, se Pedro, por estar no início da sua trajectória, aposta na 

aprendizagem, António discorre longamente sobre as actividades de lazer, o bilhar ou 

o snooker, que sempre jogou. São actividades muito raramente praticadas por 

pessoas mais jovens, claramente aderentes aos denominados “desportos radicais” e à 

frequência do “ginásio”. Virtualmente, por uma questão de “culto do corpo”, António 

perspectiva frequentar um ginásio. No entanto, enquanto que este objectivo se 

manifesta no domínio do desejável, mais pela adesão a uma questão de moda do que 

por gosto, é claramente destacada e materializada a sua paixão pelo bilhar. À 

semelhança do seu trabalho, o bilhar é, igualmente, uma arte. Exige perícia, 

habilidade e dedicação. Assim, ainda que tendo, pelo menos, mais 10 anos de vida 

activa, o lazer parece, paulatinamente, ganhar espaço na sua vida.  

Contrapõem-se, deste modo, dois universos marcadamente distintos: o do futuro 

técnico ou, caso não se concretizem as suas expectativas, o do trabalhador 

sobrequalificado para o trabalho que desempenha; o do operário altamente 

qualificado, marcado por uma vincada ligação à profissão.  



 917 

Capítulo 11 – Resultados e inquietações de um percurso de aprendizagem 

 

Com o presente capítulo terminamos a apresentação do trabalho de 

investigação desenvolvido, o qual teve como propósito responder à seguinte questão 

de partida: de que forma, no âmbito dos processos de aprendizagem que têm lugar no 

interior das empresas, se formam, consolidam, renovam e mobilizam diferentes 

saberes e processos de identificação, e que factores se encontram na sua base?  

A procura de resposta para esta interrogação foi desenvolvida no contexto 

empresarial da Electrotensão e das suas cinco direcções. Por seu turno, enquadrámos 

as actividades da empresa no âmbito do grupo Fasetel, discutindo os contornos da 

sua actuação no campo económico (Bourdieu, 1997), em particular por intermédio das 

funções dos seus dirigentes. Considerámos estes últimos como interlocutores 

privilegiados para a compreensão, em particular, das estratégias e políticas 

empresariais, na medida em que são os seus agentes decisores e mobilizadores.  

A investigação foi realizada com base numa abordagem estruturalista 

enformadora de um estudo de caso, consubstanciado num trabalho de confronto entre 

os vários contextos organizacionais das direcções da empresa. Orientámos a análise 

por um enfoque relacional, procurando que ela reflectisse, desde o início, a articulação 

entre as configurações estruturais da realidade social (do campo económico e das 

empresas, em particular) e a acção dos sujeitos, contemplando esta os processos, 

socialmente condicionados, de atribuição de sentido.  

A assunção destes pressupostos de pesquisa, no capítulo 1, vem, no capítulo 

10, a concretizar-se numa abordagem centrada em algumas singularidades (sociais, 

necessariamente) dos trajectos e perspectivas de dois sujeitos: Pedro e António. Estas 

singularidades, por um lado, reflectem regularidades sociais diversas, explicitadas ao 

longo do trabalho e, por outro, acrescentam vectores explicativos de algumas dessas 

regularidades a partir, nomeadamente, das características das trajectórias 

profissionais dos sujeitos, dos tipo e grau de complexidade das actividades de trabalho 

que desempenham e, também, das suas manifestações de atribuição de sentido à 

prática. A reflexão que realizámos a partir das trajectórias e dos discursos de Pedro e 

António potenciou, ainda, uma análise de dimensões da realidade social não 

contempladas pela grelha analítica construída para o tratamento das entrevistas, na 

medida em que esta pressupôs, necessariamente, o accionamento de procedimentos 

técnico-metodológicos de redução da dissimilitude da informação. 
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A selecção de um contexto empresarial adequado para a concretização dos 

objectivos do estudo, a elaboração de uma estratégia teórico-metodológica de cariz 

estruturalista e a adopção de uma abordagem relacional constituíram três eixos 

fundamentais na concretização dos nossos propósitos. Tais eixos não foram, de todo, 

definidos à partida, mas sim trabalhados ao longo da pesquisa. O carácter construtivo 

e de permanente mudança que caracterizou esta etapa do nosso percurso de 

aprendizagem conduziu-nos, em alguns momentos, a extravasar a questão de partida 

para outras direcções, que, não só nos forneceram eixos explicativos essenciais às 

nossas interrogações, mas também evidenciaram a formulação de hipóteses de 

trabalho a desenvolver em oportunidades de pesquisa futuras. Destas daremos conta 

mais adiante, neste texto.  

Finalmente, resta-nos referir, ainda a título de considerações gerais, que o 

trabalho de permanente diálogo entre a problematização teórica e a pesquisa empírica 

foi nevrálgico na realização da investigação. Procurámos, deste modo, desenvolver e 

promover um conhecimento praxeológico, pautado por uma atitude permanente de 

vigilância epistemológica (Bourdieu, 2002). 

 Atendendo ao facto de estarmos, agora, a efectuar um enquadramento 

conclusivo da pesquisa, este capítulo final estrutura-se em torno de três vertentes de 

reflexão. A primeira concretiza-se numa apreciação das principais conclusões do 

nosso estudo na resposta à questão de partida. Não realizaremos uma abordagem 

exaustiva, mas sim uma análise em que procuraremos salientar algumas 

especificidades. Ao longo do trabalho, em cada capítulo, procurámos efectuar pontos 

de situação e sínteses conclusivas parciais de cada uma das problemáticas em 

análise, as quais nos coibimos aqui de repetir. A reflexão, agora realizada, em torno 

das referidas especificidades tem, como ponto de partida, as hipóteses de trabalho 

que orientaram a investigação1. Estamos perante relações explicativas não lineares 

entre dimensões construídas para a análise da realidade social. A segunda vertente 

concretiza-se na apresentação dos contributos do estudo que pensamos assumir um 

destaque acrescido. Distinguiremos esses contributos aos níveis teórico-conceptual, 

técnico-metodológico e empírico. A terceira e última vertente consiste na apresentação 

de um conjunto de considerações em torno de algumas das inúmeras pistas de 

pesquisa futura que o trabalho nos suscitou. 

 

                                                
1 V. capítulo 1. 
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1. O ponto de partida e os resultados  

 

 A questão de partida que orienta este trabalho tem como eixo estruturante a 

aprendizagem. Quer o saber em uso, quer os processos de identificação são 

dimensões integrantes das práticas de aprendizagem no espaço social do trabalho. 

Assumimos a concepção de aprendizagem ao nível individual, pois são os sujeitos 

que, efectivamente, aprendem, mas não deixamos de equacionar as condições 

organizacionais que influenciam tais processos. Referimo-nos, designadamente, às 

modalidades de organização do trabalho, de planeamento e gestão da produção ou de 

gestão dos RH. Os sujeitos são, efectivamente, sujeitos socializados e a sua acção é 

condicionada pelas condições técnicas, organizacionais e humanas do contexto 

empresarial. 

 Concluímos, deste modo, que as práticas de aprendizagem, consubstanciadas 

em acções e relações de recepção, transformação e transmissão de saberes, 

assumem, privilegiadamente, uma configuração concreta. Ou seja, os sujeitos 

salientam que aprenderam e aprendem por intermédio do exercício das actividades de 

trabalho e em momentos exclusivamente a ela dedicados, assumindo os colegas de 

trabalho mais experientes uma função destacada de ensino. Paralelamente, a 

aprendizagem é experimental e concretiza-se em acções repetidas de tentativa-erro. 

No âmbito das relações de aprendizagem, os sujeitos desenvolvem, ainda que não 

exclusivamente, os seus mecanismos de identificação, aprendem os procedimentos e 

saberes necessários à realização do seu trabalho e desenvolvem as suas 

capacidades e qualidades. A aprendizagem informal – concreta e por experimentação 

– assume, deste modo, um claro destaque face às trajectórias de aprendizagem 

formal. 

 No entanto, gostaríamos aqui de frisar a existência de algumas diferenciações 

entre as actividades de trabalho, no sentido de ir ao encontro da primeira hipótese, ou 

seja, a assunção de que o saber em uso se encontra articulado com o tipo e o grau de 

complexidade das actividades de trabalho que os sujeitos realizam. Retomamos, aqui, 

a gradação da complexidade das actividades de trabalho que elaborámos e 

expusemos no capítulo 5. Assim, no sentido decrescente, temos, em primeiro lugar, a 

maquinação, em segundo, as actividades de electrificação e de montagem e 

soldadura e, em terceiro, a de montagem e ligação. Os diferenciados níveis de 

complexidade em questão têm subjacentes, igualmente, mecanismos e tempos 

distintos de aprendizagem. Se a maquinação exige uma aprendizagem gradual e 
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prolongada no tempo, já a actividade de montagem e ligação implica procedimentos 

de aprendizagem mais simples e de rápida assimilação. A atestar esta nossa 

conclusão está, nomeadamente, o facto de a empresa pôr em prática a contratação de 

trabalhadores sob o regime do trabalho temporário para a realização desta última, 

enquanto que a actividade de maquinação se concretiza na realização, por parte dos 

trabalhadores da empresa, de horas extraordinárias, já que, neste caso, é mais difícil a 

sua substituição imediata.  

 As actividades de trabalho também se diferenciam entre si em função de um 

conjunto de factores associados à sua execução e às respectivas condições 

organizacionais, produtivas e técnicas.  

 No que diz respeito à execução, destacámos as acções que os sujeitos 

desempenham, os respectivos domínios e a sua estruturação, concretizando-se esta 

última na diversidade e amplitude das acções realizadas. Podemos constatar, 

designadamente, que a diversidade das acções é elevada em qualquer uma das 

actividades de trabalho, o que está associado, particularmente, às especificidades 

técnicas dos produtos. Estes são, na globalidade, de grande complexidade ao nível, 

designadamente, das matérias-primas e componentes que comportam, bem como das 

intervenções que exigem. Já no caso da amplitude – profissional e organizacional, 

duas dimensões, predominantemente, restritas em todas as actividades de trabalho, o 

que pode ser explicado pela especificidade do seu contexto organizacional e dos 

saberes que é necessário deter e mobilizar – há algumas particularidades que importa 

destacar. Podemos afirmar que os electricistas electrificadores detêm saberes que 

lhes permite aprender e realizar as actividades de electricista montador e bobinador. O 

inverso, no entanto, não se verifica: estes últimos profissionais, a não ser que 

detenham uma formação teórica de base na área da electricidade, dificilmente 

saberão realizar a actividade de electrificação. Por seu turno, a similitude entre as 

actividades de montagem e de bobinagem ao nível dos saberes e das acções, facilita 

movimentos de polivalência funcional interna. No que concerne às actividades de 

montagem e soldadura e de maquinação, a sua aprendizagem é, como já referimos, 

mais exigente e prolongada no tempo e pressupõe a aquisição de saberes 

específicos, dificilmente transferíveis para outras áreas profissionais. A sua amplitude 

profissional e organizacional é, deste modo, ainda mais restrita.  

 Em relação às condições técnicas, organizacionais e produtivas, podemos 

salientar, a título ilustrativo, que estamos perante actividades que implicam a 

mobilização de dispositivos técnicos diferenciados. Se a actividade de maquinação 
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pressupõe o accionamento de máquinas, a de electrificação limita-se à manipulação 

de ferramentas. Por sua vez, também as modalidades de organização do trabalho, 

com algumas diferenciações em cada uma das direcções, nos permitem acrescentar 

factores de cariz organizacional que influenciam o desempenho do trabalho. Atente-

se, por exemplo, na direcção Aparelhagem de Média Tensão, onde o trabalho em 

células de fabrico (com gestão autónoma) e a implementação da figura de um operário 

que assegura a coordenação do trabalho, permite uma integração estreita entre as 

actividades de electrificação e de montagem e ligação. Não se trata, propriamente, de 

uma influência directa no conteúdo do trabalho, mas antes nas suas condições de 

concretização, o que se reflecte no desempenho do trabalho. 

 O grau de complexidade e as condições de exercício das actividades de trabalho 

influenciam, por sua vez, o saber em uso. Se a actividade de electrificação pressupõe 

o domínio e a mobilização de saberes teóricos (alargados e restritos), procedimentais, 

práticos e relacionais, já a de montagem e ligação não exige os primeiros. Destaque-

se, ainda, o facto de não ser necessária a mobilização de saberes relacionais na 

actividade de montagem e soldadura, que é realizada de forma isolada.  

 À análise dos saberes mobilizados tendo por base a observação, análise e 

caracterização das actividades de trabalho, acrescentámos a perspectiva dos sujeitos. 

Os trabalhadores que desempenham as actividades de maquinação e de montagem e 

soldadura consideram necessário, em particular, o accionamento de saberes 

procedimentais, frisando a importância do domínio dos dispositivos técnicos que 

medeiam o trabalho de transformação sobre o objecto. Este enfoque prende-se, 

também, com o facto de serem actividades cuja realização bem sucedida depende, 

em larga medida, da acção de preparação dos dispositivos técnicos e das matérias-

primas. Daqui advém a importância atribuída aos conteúdos concretos dos saberes 

relativos ao cálculo de medidas e à interpretação do desenho da peça que vai ser 

maquinada. O domínio das propriedades da matéria-prima é também, para estes 

trabalhadores, fundamental para o sucesso da sua actividade. Assim, a ligação dos 

sujeitos à materialidade do trabalho concretiza-se por intermédio do objecto de 

transformação, dos instrumentos que medeiam a actividade de transformação e da 

actividade de transformação em si, o que, por seu turno, se vem a reflectir nas 

manifestações de identificação. Por sua vez, os sujeitos que asseguram a actividade 

de trabalho de montagem e ligação destacam a importância de saberes teóricos 

restritos, mobilizados no domínio de acção relativo à preparação do trabalho, em 

particular ao nível do cálculo de medidas e da realização de medições. No entanto, 
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tais saberes acabam por se traduzir em procedimentos técnicos rotinizados de 

orientação da acção, com um pendor teórico extremamente reduzido. Esta nossa 

interpretação é reforçada pelo forte peso que este conjunto de sujeitos confere aos 

saberes procedimentais. 

Saber em uso e grau de complexidade das actividades de trabalho são, neste 

sentido, dois domínios de análise interligados entre si por relações explicativas, o que 

nos permite corroborar a primeira hipótese orientadora da investigação. 

Em articulação com o que acabámos de explicitar está a nossa quarta hipótese 

de trabalho, consubstanciada na assunção de que o tipo e o grau de complexidade 

das actividades de trabalho que os sujeitos realizam condicionam os processos de 

identificação. Verificámos esta associação, embora esteja, igualmente, ligada ao tipo 

de relação que cada sujeito estabelece com o seu trabalho, o que, por sua vez, está 

interligado com as trajectórias profissionais e de aprendizagem. Os processos de 

identificação desenvolvem-se ao longo das trajectórias dos sujeitos e orientam-se, em 

particular, para a ligação a dois espaços sociais: a empresa (e as respectivas 

unidades organizacionais) e a profissão. Pudemos asseverar esta relação quando 

confrontámos as realidades diferenciadas das trajectórias de Pedro e de António, no 

capítulo 10. Se Pedro, com uma trajectória curta, profissionalmente focalizada e em 

progressão, manifesta, essencialmente, formas de identificação com a empresa, 

frisando o seu prestígio e as condições de estabilidade e segurança que ela lhe 

proporciona, já a ligação de António, também com uma trajectória profissionalmente 

focalizada mas estabilizada, é efectuada por via da materialidade do trabalho e do 

produto que dele resulta, o que se encontra relacionado com o desempenho 

profissional. É, de igual modo, clara a associação dos dois espaços sociais à prática, 

sendo por referência a esta que os sujeitos se manifestam verbalmente. Actividade de 

trabalho e formas e manifestações de identificação constituem-se, deste modo, como 

domínios de análise articulados entre si. A dupla relação que estabelecemos, no 

modelo de análise, entre actividade de trabalho, saber em uso e processos de 

identificação assume, deste modo, coerência explicativa, na medida em que os últimos 

não se delineiam a partir, exclusivamente, dos saberes mobilizados, mas também por 

intermédio da actividade de trabalho desempenhada. Para esta relação explicativa 

contribuem factores diversos. É o caso da relação com a matéria-prima e com os 

dispositivos técnicos, das formas de interacção com os colegas de trabalho ou dos 

estilos de liderança que caracterizam as relações hierárquicas directas.  
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A nossa segunda hipótese de trabalho assenta na premissa de que os 

processos de identificação se constituem ao longo do tempo, assumindo uma 

configuração diacrónica. Tal pressuposto implica atender às trajectórias profissionais e 

de aprendizagem, consolidadas em percursos de socialização. Esta pertinente relação 

explicativa nem sempre se verifica quando é equacionada, apenas, a partir dos tipos 

de trajectórias que construímos, o que se prende com o facto de estes resultarem de 

um exercício de redução da informação por classificação. Todavia, constatámos esta 

articulação ao equacionarmos outras variáveis, tais como a longevidade da trajectória 

ou o nível de escolaridade. Podemos concretizar este exercício analítico a partir, 

novamente, dos casos de Pedro e de António. O primeiro, mais escolarizado e com 

uma trajectória temporalmente curta, manifesta uma relação abstracta com o trabalho. 

Já António estabelece uma relação concreta de proximidade com a matéria e com a 

obra que resulta das suas acções. Trajectória e identificação constituem, deste modo, 

eixos indissociáveis. O grau de complexidade das actividades de trabalho é também 

relevante, pois a identificação de Pedro com o seu trabalho, com um grau de 

complexidade reduzido e profissionalmente descontextualizado, leva-o a perspectivar 

mudanças na sua trajectória, designadamente na prossecução do seu percurso 

educativo formal, em ordem ao desempenho de uma profissão diferente no interior da 

empresa. 

Finalmente, importa referir que as trajectórias profissionais e de aprendizagem 

são condicionadas pelas decisões da empresa, em particular no domínio da gestão 

dos RH, o que vai ao encontro da nossa terceira hipótese de trabalho. A gestão 

previsional dos RH do grupo Fasetel, consubstanciada, designadamente, na não 

precariedade dos vínculos contratuais e das remunerações, garante aos sujeitos 

estabilidade na sua situação profissional. Esta linha de actuação empresarial reflecte-

se no predomínio, no conjunto dos entrevistados, de trajectórias profissionais internas, 

estabilizadas e em progressão. Ao nível das trajectórias de aprendizagem formal 

interna, esta influência é também notória, desde logo, no facto de o grupo Fasetel 

promover protocolos com escolas secundárias no âmbito do sistema de 

aprendizagem, o que levou a que um conjunto muito significativo dos entrevistados 

tivesse frequentado vertentes de ensino profissionalizante, tendo mesmo, alguns 

deles, estagiado numa das direcções da Electrotensão, imediatamente antes do seu 

recrutamento. É, neste sentido, compreensível a fraca incidência de formação de 

qualificação, em prol da renovação de saberes e da sensibilização para áreas como a 

qualidade ou a higiene e segurança no trabalho. Destaque-se o predomínio temático 
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das acções de formação em áreas técnicas, o que poderá estar relacionado com a 

necessidade de promover a aprendizagem no âmbito dos domínios profissionais 

respectivos. As práticas de gestão dos RH condicionam, igualmente, os projectos 

futuros dos sujeitos. Tais projectos, ainda que sejam verbalmente manifestados como 

resultados de intenções e opções individuais, são condicionados pelos 

constrangimentos e as oportunidades que a empresa decide proporcionar, condições 

a partir das quais os sujeitos perspectivam o seu futuro. 

 

O exercício de articulação entre as hipóteses orientadoras da investigação e 

alguns dos resultados empíricos que acabámos de realizar não teve como objectivo a 

concretização de uma síntese do estudo, mas antes explicitar algumas das conclusões 

a que chegámos. O modelo de análise subjacente a esta investigação (v. capítulo1), 

contempla um conjunto complexo de domínios de análise e uma teia relacional que é 

inviável de sistematizar de forma sintética. O trabalho extensivo e detalhado de 

realização das relações analíticas entre as várias esferas analíticas constitutivas da 

pesquisa, assente nas hipóteses orientadoras do trabalho, foi, de facto, realizado ao 

longo de todo o texto.  

 

2. Os contributos  

 

 Este trabalho de investigação encerra, do nosso ponto de vista, alguns 

contributos que importa explicitar de forma destacada. Não pretendemos apresentá-

los como factores inovadores. Trata-se, antes de mais, de reflectir acerca de alguns 

eixos teórico-conceptuais, técnico-metodológicos e empíricos sobre os quais 

trabalhámos. Considerámos ter chegado a matrizes analíticas que podem ser 

accionadas, modificadas e melhoradas em estudos e contextos empíricos 

diferenciados2.  

 No domínio teórico-conceptual, gostaríamos, em primeiro lugar, de frisar a 

importância de reflectir, criticamente, sobre a problemática das identidades, terreno de 

considerável produção discursiva no seio das Ciências Sociais em geral, e da 

Sociologia, em particular. Sobre ela permanecem múltiplas questões relativas aos 

enfoques conceptuais adoptados e às vias técnico-metodológicas accionadas para a 

sua análise. A questão que se coloca é se podemos, efectivamente, abordar a 

                                                
2 A distinção que efectuamos entre estes três eixos não é estanque, nem linear, pois, como iremos ver 
seguidamente, concretizam-se em contributos que encerram, cada um deles, aspectos teóricos, 
metodológicos e empíricos.  
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identidade de cada indivíduo e equacionar a existência de identidades de grupos 

sócio-profissionais, ou antes, como procurámos fazer neste trabalho, explicitar as 

formas e manifestações de identificação verbalizadas pelos sujeitos, as quais 

dificilmente podem ser estruturadas em tipificações únicas de identidade. Por seu 

turno, consideramos que os processos de identificação devem ser objecto de um 

trabalho de delimitação tão preciso quanto possível, razão pela qual os 

circunscrevemos ao espaço social do trabalho. No âmbito deste, dois espaços sociais 

particulares vieram a ser destacados pelos entrevistados: a empresa e a profissão. 

Salientamos, ainda, a necessidade de problematizar estes processos enquanto 

processos de aprendizagem, directamente relacionados com a prática efectiva. 

 Em segundo lugar, parece-nos fundamental reflectir sobre a conceptualização 

em torno das actividades de trabalho. Importa desenvolver matrizes de análise que 

contemplem, não apenas as dimensões ergonómicas de estudo, mas também as 

sociológicas. Consideramos imprescindível privilegiar uma óptica de análise que 

articule dimensões directamente associadas ao conteúdo do trabalho e aos recursos 

accionados pelos trabalhadores na sua realização, com eixos relativos, 

designadamente, às modalidades de organização do trabalho, ao tipo de dispositivos 

técnicos accionados ou à configuração das relações com os pares e os superiores 

hierárquicos directos. Parece-nos importante desenvolver trabalhos de investigação 

que nos permitam alcançar um conhecimento acerca, não apenas do desempenho do 

trabalho em si, mas também das condições técnicas, humanas e organizacionais que 

o condicionam e que são, também, seus elementos constitutivos. Foi esta a postura 

que assumimos na problematização teórica das actividades de trabalho, concretizada 

na sua análise e caracterização. Paralelamente, frisamos a necessidade de 

circunscrever a problematização das actividades de trabalho e dos processos de 

aprendizagem ao que pode ser, efectivamente, estudado. Referimo-nos, 

concretamente, às limitações efectivas de uma análise centrada nos mecanismos 

cognitivos, com vista a compreender os diversos recursos que são accionados pelos 

sujeitos no desempenho do seu trabalho, a sua concretização e todas as dimensões 

que, em torno desta problemática, podem ser equacionadas. Temos consciência das 

limitações do estudo de mecanismos invisíveis, do ponto de vista empírico, em 

Ciências Sociais. Relativamente a eles realizámos alguns exercícios de inferência, 

complementados com o trabalho interpretativo sobre as entrevistas. Neste sentido, 

delimitámos a nossa análise ao que nos foi possível apurar a partir dos percursos 

metodológicos construídos e das técnicas mobilizadas. No entanto, reafirmamos a 
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profícua reflexão em torno deste tema, em particular a partir da obra de Malglaive 

(1990). A sua conceptualização revelou-se essencial na análise das actividades de 

trabalho, do saber em uso e dos processos de aprendizagem naquilo que tais 

domínios de análise têm, directa e indirectamente, de observável.       

 A afirmação desta limitação, que assume, igualmente, um pendor metodológico, 

conduz-nos a avançar para a explicitação de algumas reflexões neste domínio. 

 Gostaríamos de começar por afirmar, em primeiro lugar, que o recurso a uma 

multiplicidade de técnicas de investigação, combinadas entre si em diversos 

momentos, visando a concretização de vários objectivos da investigação, se revelou 

uma opção extremamente frutífera, ainda que de elevada complexidade. Esta opção 

foi particularmente importante em duas vertentes. A primeira radicou na íntima 

articulação entre a observação das actividades de trabalho, a interpelação dos 

trabalhadores, enquanto as realizavam, e as entrevistas que a estes foram feitas. Com 

base nestes vários momentos da pesquisa de terreno – e do respectivo trabalho de 

reflexão e análise da informação recolhida e trabalhada – pudemos confrontar 

elementos em falta, esclarecer factores incongruentes e enriquecer dimensões de 

análise. A segunda assentou na imbricação entre técnicas de pendor, 

predominantemente, quantitativo e qualitativo. Facultou-nos uma abordagem das 

realidades sociais com recursos acrescidos, potenciando enfoques analíticos, 

provavelmente, ausentes se tivéssemos optado por realizar um tratamento da 

informação exclusivamente de cariz quantitativo ou qualitativo. A título exemplificativo, 

veja-se o estudo das trajectórias profissionais e de aprendizagem formal a partir do 

método de análise de correspondências múltiplas, a par do trabalho interpretativo dos 

discursos dos entrevistados acerca delas, ou, ainda, o estudo da situação económico-

financeira do grupo empresarial e da empresa a partir de alguns indicadores de ordem 

quantitativa, complementada com a análise dos discursos dos dirigentes. Em qualquer 

um destes exemplos temos uma articulação profícua entre técnicas diferenciadas, que 

nos fornecem enfoques distintos e articulados sobre as realidades sociais. 

  Em segundo lugar, sustentamos e reafirmamos a importância dos depoimentos 

dos dirigentes para a compreensão, designadamente, dos objectivos, das orientações 

estratégicas, das políticas e das práticas empresariais. Estes são, indiscutivelmente, 

os interlocutores privilegiados para a análise das referidas dimensões, as quais nos 

permitem compreender as actividades, opções e decisões das empresas aos mais 

diversos níveis. A sua análise radicou no enquadramento dos discursos destes 

entrevistados nas funções que desempenham, no sentido da reflexão de Schumpeter 



 927 

(1996) em torno das funções empresariais, como proposta teórica alternativa ao 

destaque conferido aos sujeitos em si, perspectiva que constitui um importante 

contributo crítico à postura do individualismo metodológico. Ainda que os discursos 

dos dirigentes veiculem determinados pressupostos de pendor normativo-ideológico 

que orientam a imagem que pretendem transmitir acerca das empresas e da sua 

actuação, são, de facto, fundamentais para a compreensão das estratégias 

empresariais. Não podem, deste modo, ser negligenciados em objectos de estudo 

desenvolvidos no interior das empresas. Cabe ao investigador, por sua vez, interpretar 

tais discursos criticamente e confrontá-los com as práticas efectivas.  

 Em terceiro lugar, afirmamos os resultados abundantes e substantivos que a 

observação directa das actividades de trabalho nos facultou, pelo recurso a uma 

grelha de análise, previamente elaborada. Constituiu uma etapa nevrálgica da 

pesquisa de terreno, tendo, mesmo, ultrapassado os objectivos de análise e 

caracterização das actividades de trabalho, inicialmente perspectivados. Foi, de facto, 

uma fase essencial da nossa socialização com os espaços de trabalho, bem como de 

interacção com todos os indivíduos interpelados, desde os dirigentes aos 

trabalhadores operacionais, passando pelos superiores hierárquicos directos. Esta 

etapa da investigação foi igualmente fundamental para o conhecimento de um vasto 

conjunto de factores caracterizadores dos espaços de trabalho, dos equipamentos, 

das pessoas e das dinâmicas sociais. Consubstanciou-se, ainda, num período de 

tomada de importantes decisões quanto às actividades a analisar, às entrevistas a 

realizar e às potencialidades do espaço empresarial face aos objectivos iniciais da 

pesquisa. A presença no terreno constitui assim, do nosso ponto de vista, uma 

vertente insubstituível e fundamental – senão a mais importante – da investigação em 

contextos empresariais.    

 Em quarto lugar, destacamos as entrevistas realizadas aos trabalhadores do 

núcleo operacional. A nossa opção pela concepção de um guião de entrevista semi-

estruturado foi, desde logo, importante, na medida em que nos permitiu garantir uma 

condição indispensável ao seu tratamento posterior: a manutenção da mesma grelha 

de questões para todos os entrevistados. Ainda que se tenha traduzido num certo 

direccionamento dos discursos dos entrevistados, potenciou e alargou o respectivo 

tratamento a 50 sujeitos. O tratamento de entrevistas não estruturadas teria, 

certamente, levantado dificuldades, associadas à quantidade e à dispersão da 

informação, o que nos teria impedindo de chegar a algumas das regularidades que 

destacámos. Uma entrevista estruturada ou um inquérito por questionário, por sua 
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vez, teria inviabilizado o propósito de conduzir os sujeitos a adoptar uma atitude activa 

e voluntarista na orientação dos seus próprios discursos, para além de não permitir a 

sua análise. Os discursos dos trabalhadores, para além de terem constituído matéria-

prima essencial na pesquisa de várias das dimensões constitutivas do nosso objecto 

de estudo, facultaram-nos informação preciosa e pistas de investigação não 

problematizadas inicialmente.  

 Torna-se igualmente importante reflectir, neste domínio, sobre as opções de 

tratamento das entrevistas. Estas foram tomadas numa fase nevrálgica e 

extremamente morosa do nosso trabalho, ao longo do qual procedemos a incursões 

várias pelas Ciências da Linguagem e pela Sociologia até chegarmos ao que 

consideramos ser uma possível via profícua de tratamento de entrevistas semi-

estruturadas. Radicou numa análise de conteúdo de cariz temático, assente num 

trabalho de interpretação dos discursos. Para a realização deste trabalho foi precioso 

o recurso a um software informático, que nos permitiu, não apenas organizar a 

informação, mas igualmente geri-la de forma flexível, análise que se estendeu à fase 

de redacção final. Este recurso técnico permitiu-nos concluir que a ferramenta 

informática nada faz por si só, mas constitui um suporte importante à análise da 

informação. Socorremo-nos das diversas funcionalidades do programa na 

concretização, em particular, de um dos objectivos da investigação, concretizado por 

intermédio do tratamento das entrevistas aos trabalhadores: a articulação entre uma 

análise categorial horizontal, de todas as entrevistas, e uma vertical, de cada 

entrevista, entendida na sua singularidade. Este trabalho dialéctico sobre os discursos 

dos trabalhadores permitiu-nos avançar, no capítulo 10, para uma abordagem final 

centrada em dois sujeitos, privilegiando um enfoque vertical. Trata-se de um tipo de 

análise só possível a partir do trabalho prévio sobre a totalidade das entrevistas, que 

se revela extremamente interessante, designadamente, pelas interpretações 

adicionais que proporciona, bem como por potenciar uma análise articulada entre os 

discursos e as trajectórias. Discutir os contornos de determinadas regularidades 

sociais a partir de casos singulares parece-nos, deste modo, constituir um enfoque 

complementar e potenciador de outros percursos analíticos. Paralelamente, permite 

reafirmar o prisma relacional da análise, na medida em que sublinha a compreensão 

do modo como os discursos e as situações profissionais dos sujeitos reflectem 

algumas das opções empresariais, assim como diversos processos de transformação 

que têm lugar no campo económico. A título exemplificativo, podemos referir o facto 

de a aposta estratégica da empresa em actividades de I&D, ao traduzir-se em práticas 
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inovadoras ao nível dos produtos, conduzir a um acréscimo do grau de complexidade 

das actividades de trabalho realizadas pelos trabalhadores, o que, por sua vez, pode 

estar associado à sua ligação à materialidade do trabalho, à prática, ao desempenho 

profissional, porque complexo, não rotineiro e proporcionador de um contributo directo 

sobre um produto (ou um subproduto) final. Deste modo, realidades que, numa 

primeira abordagem, não parecem estar associadas entre si, vêm a ser destacadas, 

numa perspectiva relacional, enquanto dimensões articuladas, de forma directa ou 

indirecta. 

 Finalmente, impõe-se equacionar alguns contributos de cariz empírico.

 Gostaríamos de salientar as especificidades do campo económico analisado, 

atendendo, em particular, ao grupo empresarial Fasetel e à Electrotensão. Ainda que 

não estejamos perante realidades empresariais predominantes, do ponto de vista da 

representatividade, no tecido industrial português, trata-se de um grupo cuja origem 

remonta ao início do século XX e que assume um espaço destacado em Portugal. A 

pertinência em analisar tais contextos empresariais prende-se, assim, não tanto com a 

sua representatividade, mas antes com a sua singularidade e com o seu peso na 

indústria, em particular na actividade económica que assegura, o que é visível, 

designadamente, ao nível da sua capacidade empregadora ou do volume de negócios 

que gera.  

 Tanto o grupo Fasetel como a Electrotensão se encontram numa fase importante 

de consolidação, caracterizada, designadamente, por opções de racionalização ao 

nível dos RH e de alienação das actividades económicas não constitutivas das suas 

apostas estratégicas ao nível do par produto/ mercado. Em relação à gestão dos RH, 

destaca-se uma clara aposta na redução do efectivo, desde inícios dos anos 80, a par 

do recurso (possivelmente mais incisivo, no futuro), à contratação de trabalhadores ao 

abrigo do regime de trabalho temporário. No que respeita aos produtos, verifica-se 

uma orientação estratégica para o fabrico de séries de pequena dimensão, a par da 

opção pela externalização crescente (e, talvez, definitiva, no futuro) do fabrico de 

componentes metálicos, o qual corresponde a fases centrais dos respectivos 

processos produtivos. A aposta incide nas “core business” (expressão dos dirigentes) 

do grupo Fasetel e da Electrotensão, numa óptica de reequilíbrio da linha estratégica 

de acento na diversificação que marcou décadas passadas. Esta mantém-se, mas 

agora a sua gestão é orientada por uma óptica de racionalização. 

 Paralelamente, sublinhe-se a importante linha estratégica marcada pela aposta 

em produtos de elevado valor acrescentado, o que implica o investimento em 
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actividades de I&D. Estas constituem uma vantagem competitiva fundamental, quer do 

grupo empresarial, quer da empresa, o que tem reflexos, como acima referimos, na 

complexidade dos produtos e das actividades de trabalho realizadas pelos 

trabalhadores. Ao nível dos mercados, é de salientar a política empresarial de 

internacionalização, centrada na conquista de nichos de mercado, por via da aposta 

na inovação, na qualidade e na relação de proximidade com os clientes, em 

associação com a oferta de soluções integradas “chave na mão”. Todas estas opções 

empresariais assumem um destaque acrescido se pensarmos que estamos perante 

um grupo económico fortemente exposto à concorrência internacional, em mercados 

claramente abertos e em constante mutação, integrando-se, deste modo, nos 

movimentos mais destacados dos processos de globalização. Estes pautam-se, 

designadamente, pelo desenvolvimento de produtos com uma elevada incorporação 

de conhecimento, pela adopção de práticas de flexibilidade quantitativa na gestão dos 

RH e pela presença em redes complexas caracterizadas pelo estabelecimento de 

relações entre múltiplas instituições e empresas. 

 Estes, de entre outros factores, permitem-nos afirmar que o grupo Fasetel e a 

Electrotensão constituem realidades empresariais singulares e carismáticas do tecido 

industrial português e ilustrativas dos movimentos de globalização aos mais diversos 

níveis, nos quais as empresas ocupam um lugar importante. Tais traços transparecem, 

igualmente, nas manifestações de identificação dos sujeitos, o que é visível, desde 

logo, no facto de a empresa constituir, para a maioria dos entrevistados, o grupo 

subjectivo de pertença. 

 O segundo elemento empírico de reflexão que gostaríamos de frisar é relativo à 

importância dos depoimentos de todos os entrevistados, desde dirigentes a 

trabalhadores operacionais, passando por encarregados ou chefes de equipa. Para 

além da disponibilidade que demonstraram, surpreendemo-nos e confirmámos o facto 

de serem interlocutores preciosos na recolha e análise da informação, bem como 

geradores de pistas fundamentais de delimitação, reformulação e mudança dos 

objectivos do estudo e das estratégias técnico-metodológicas accionadas para a sua 

concretização. No caso, em particular, dos trabalhadores operacionais entrevistados, 

destacamos a sua predisposição para falarem de si próprios, em particular daquilo que 

melhor conhecem: o seu trabalho. Tal disponibilidade parece-nos dever ser encarada 

como uma oportunidade para a Sociologia procurar compreender, pela análise dos 

discursos dos sujeitos, os contornos e as especificidades das realidades sociais.  

 Das empresas aos sujeitos, assim se configura a nossa investigação. 
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3. A curiosidade sociológica  

 

 Ao longo do trabalho de investigação, foram-se delineando outras direcções de 

pesquisa às quais tivemos, frequentemente, dificuldade em resistir. Assentam em 

questões que a análise da realidade social levanta, na sequência, igualmente, dos 

processos de mudança que vão ocorrendo ao longo do estudo.  

 Procuraremos destacar algumas dimensões da realidade social que nos 

parecem assumir pertinência e que despertaram a nossa curiosidade sociológica e 

que poderão constituir eixos de possíveis abordagens futuras, relativamente às quais 

o nosso trabalho comporta, já, algumas reflexões. 

 Em primeiro lugar, é de destacar a aposta, já referida, do grupo empresarial e da 

empresa nas actividades de I&D, como uma importante vantagem competitiva, em 

particular ao nível dos produtos3. A reflexão centrada nesta área de actuação 

empresarial pode orientar-se, do nosso ponto de vista, para eixos diferenciados, dos 

quais destacamos dois. O primeiro radica na relação entre ciência e indústria, 

evidenciado pela importância da articulação entre produção e aplicação de 

conhecimento. Esta tem lugar no interior das empresas, mas configura-se também nas 

redes de relações desenvolvidas com outras instituições, nomeadamente as 

universidades. As universidades não são, de todo, as únicas instâncias de produção 

de saber, mas são, certamente, espaços privilegiados. Os processos de aprendizagem 

subjacentes, permitem-nos evidenciar que a formação de saberes atravessa diversas 

instituições sociais, impondo-se a análise da articulação entre elas, bem como das 

empresas em si, enquanto importantes espaços de produção de conhecimento. A 

reflexão acerca da sociedade da informação e da importância do saber enquanto 

vantagem competitiva pressupõe, deste modo, reflectir, criticamente, sobre os 

discursos de pendor normativo-ideológico e, a estes, contrapor um estudo 

fundamentado sobre os processos de formação, transformação e aplicação do saber e 

das instâncias privilegiadas onde estes processos têm lugar. O segundo eixo diz 

respeito aos profissionais que asseguram a referida função empresarial. As pessoas 

responsáveis pelas actividades de I&D no interior das empresas (especialmente na 

área da engenharia, no caso da Electrotensão) configuram-se como elementos 

fundamentais na sustentabilidade de uma das principais vantagens competitivas 

                                                
3 Não se trata de uma aposta recente, uma vez que remonta à década de 70. Todavia, no caso, em 
particular, da Electrotensão, assume, actualmente, um desenvolvimento maduro, decorrente da 
finalização, em finais da década de 80 e inícios da de 90, de várias licenças de fabricação, limitativas da 
actuação empresarial ao nível da introdução de melhorias e de elementos inovadores nos produtos.  
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assinaladas: a apresentação, no campo económico (à escala nacional e 

transnacional), de produtos inovadores, integrados, adaptados às necessidades dos 

clientes e cumpridores de todos os parâmetros de qualidade. O desenvolvimento de 

actividades de I&D tem também reflexos nas actividades dos trabalhadores 

operacionais. Por um lado, envolve um núcleo restrito dos mesmos no 

desenvolvimento dos produtos, designadamente no processo de fabricação de 

protótipos. Pudemos constatar, que esta afectação não é aleatória em várias 

direcções da Electrotensão. Por outro lado, traduz-se numa complexificação acrescida 

das actividades de trabalho, o que conduz a um desenvolvimento dos saberes, das 

capacidades e das qualidades dos trabalhadores, orientado pela renovação 

permanente das propriedades dos produtos. É o caso, na Electrotensão, dos 

transformadores de potência: a complexidade e a diversidade de procedimentos que a 

sua fabricação implica, exigem uma intervenção activa dos trabalhadores operacionais 

na detecção de incongruências e, em algumas situações, na sua correcção. O facto de 

estarmos perante produtos com um peso cada vez mais significativo do conhecimento 

– enquanto valor acrescentado –, implica, nas várias etapas do seu desenvolvimento 

(desde a concepção à transformação) práticas permanentes e sistemáticas de 

aprendizagem. Parece-nos ser sociologicamente relevante equacionar eixos analíticos 

em torno desta questão.  

 Em segundo lugar, e em associação com o que acabámos de referir, 

destacamos a orientação estratégica do grupo empresarial para a externalização 

progressiva do fabrico de componentes metálicos, decisão que assenta no argumento 

de que tais subprodutos não são parte integrante do “core business” da empresa, isto 

é, do conjunto de actividades que incorporam um valor acrescentado assinalável ao 

nível, em particular, da tecnologia dos produtos, desenvolvida internamente. Esta 

opção, que tem vindo a assumir, ao longo do tempo, contornos mais claros, 

consubstanciando-se num processo maturado e progressivo, se, por um lado, vai, 

precisamente, no sentido da intensificação do investimento no que poderíamos 

apelidar as actividades “invisíveis” de produção de conhecimento, por outro, traduz-se 

numa tendência para a desindustrialização, patente na aposta em actividades de 

serviços de apoio aos clientes. Estas duas tendências não são novas na Europa, nem 

em Portugal. Assumem contornos diferenciados e heterogéneos em função das 

actividades económicas e das empresas. No entanto, uma questão se levanta a estas 

opções empresariais. Se, por um lado, se trata de uma linha estratégica de 

racionalização de recursos em ordem ao investimento em actividades de maior valor 
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acrescentado, com probabilidades acrescidas de afirmação nos mercados e, 

potencialmente, rentabilizadas no futuro, por outro questionamo-nos acerca dos custos 

que comportam os processos de fabricação que deixam, agora, de ser internamente 

controlados. As opções empresariais de externalização do fabrico de componentes e 

de fases dos processos produtivos implicam a constituição de um leque de 

fornecedores certificados e com capacidade de resposta às exigências das empresas, 

bem como a montagem de dispositivos de controlo de recepção dos produtos ou 

subprodutos, que poderão revelar-se dispendiosos e, em determinadas situações, 

disfuncionais. Trata-se de equacionar não apenas os custos tangíveis, mas também 

os custos ocultos (Savall, 1985) que, frequentemente, não são contabilizados. 

Paralelamente, impõe-se reflectir sobre a perda de saberes acumulados ao longo de 

várias décadas – o que, possivelmente, virá a ser uma realidade no domínio da 

maquinação, com a desvitalização da direcção Fabricações Mecânicas, por exemplo –

, que darão lugar ao conhecimento de desenvolvimento dos produtos. Importa ter 

presente, precisamente, que a concepção e o desenvolvimento de produtos evolui e 

se transforma, frequentemente, a partir da fabricação, pois é no seu decorrer (desde 

logo na produção dos protótipos) que surgem questões, dúvidas, erros, ajustamentos 

que, como pudemos constatar na Electrotensão, são corrigidos de forma gradual, 

precisamente, porque é a própria empresa que assegura todo o processo. É 

importante, deste modo, reflectir sobre a centralidade do trabalho realizada no núcleo 

operacional das empresas. Impõe-se, ainda, equacionar o consequente processo de 

separação entre concepção e execução que assume, agora, novos contornos: 

corresponde, já não apenas a trabalhadores ou grupos profissionais, mas a unidades 

empresariais, processo que foi, no passado recente, largamente questionado, 

precisamente, pelos disfuncionamentos que comporta. 

 Opções de externalização de actividades, dinâmicas de desindustrialização e 

incorporação crescente de conhecimento nos produtos, são domínios de análise a 

reter, pois constituem processos de transformação da indústria portuguesa (em 

particular ao nível de determinadas actividades económicas), que acompanham 

movimentos de mudança à escala transnacional. 

 Em terceiro lugar, gostaríamos de chamar a atenção para a integração da 

celebração de contratos de trabalho temporário nas práticas de recrutamento na 

gestão do emprego e da mobilidade dos RH. Trata-se de uma nova realidade que tem 

vindo a assumir, no nosso país, traços estruturantes de configuração do sistema de 

emprego (Rodrigues, 1988), sendo importante integrá-la na análise dos movimentos 
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da população activa e inactiva. Ainda que não constitua, no momento da realização do 

trabalho, uma prática massiva por parte da empresa, a qual, inversamente, optou por 

uma gestão previsional marcada pela não precariedade do vínculo contratual, tem 

vindo a assumir um espaço importante, acompanhando a decisão de não aumentar o 

efectivo ao nível, pelo menos, do núcleo operacional. Constitui, igualmente, uma forma 

de externalização de custos por via da gestão dos RH e de flexibilização quantitativa. 

Este tipo de práticas enquadra-se ainda na agudização das segmentações nos 

mercados internos e externo de trabalho, sendo os trabalhadores com vínculo 

contratual temporário um subsegmento consolidado do segmento secundário do 

mercado de trabalho. Afirma-se uma tendência crescente para a selecção dos sujeitos 

mais competentes, porque disponíveis, conhecedores e flexíveis, em detrimento dos 

considerados desqualificados e precários, que poderão vir a ser trabalhadores 

desencorajados. A atitude dos trabalhadores face ao seu trabalho e à empresa 

assume, deste modo, o estatuto de mecanismo de selecção. 

 Afunilando um pouco a nossa reflexão para um nível mais micro, salientamos, 

em quarto e último lugar, a ligação particular dos trabalhadores operacionais à sua 

prática e à materialidade do trabalho. A partir dela, é possível equacionar a associação 

às classificações sociais, em particular aos títulos das profissões. Um mandrilador 

mecânico trabalha com uma mandriladora e um electricista com electricidade. A 

primeira designação profissional está associada ao dispositivo técnico, enquanto que a 

segunda se relaciona com o produto e o resultado do trabalho. Ambas as designações 

estão ligadas aos meios ou produtos da acção de transformação. Podemos, assim, 

completar uma das nossas hipóteses, afirmando que os processos de identificação se 

consolidam, também, por intermédio das classificações sociais: identificação com a 

designação da profissão, na medida em que ela incorpora as designações dos 

dispositivos técnicos, da matéria-prima, do produto final. Será a matéria que origina as 

classificações sociais ou as classificações sociais é que estão na base das 

designações materiais? Importa recuar à história dos títulos profissionais e da 

arqueologia industrial, para perceber a eficácia classificatória das designações. E 

como se configurarão os processos de identificação do torneiro mecânico que é 

transferido, no interior da empresa, para uma actividade em que passa a realizar 

montagens e ligações eléctricas, deixando de ter qualquer ligação com os dispositivos 

técnicos cuja designação coincide com a da sua profissão? Impõe-se, então, pensar 

nos reflexos das decisões empresariais nos referenciais de identificação e no 

desempenho profissional. 
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 Não foi nosso objectivo explicitar uma síntese completa de todos os eixos de 

análise, das reflexões e conclusões teóricas, metodológicas e empíricas que resultam 

desta investigação. Tal intuito seria inglório, por força da complexidade do objecto de 

estudo. O nosso ponto de partida foi um modelo de análise e o respectivo 

enquadramento teórico, técnico e metodológico, elementos que foram sendo 

trabalhados ao longo da investigação. 

 Gostaríamos, para terminar, de voltar a salientar a importância da pesquisa 

centrada nos processos de aprendizagem no espaço social do trabalho. Este é, para 

muitos trabalhadores, o espaço exclusivo de aprendizagem, de desenvolvimento e de 

aplicação de saberes. O desempenho do trabalho revela-se, neste sentido, um meio 

privilegiado de aprendizagem. Não queremos, com este pressuposto, negligenciar a 

importância de outros espaços sociais, de entre os quais ressalta, claramente, a 

escola. Mas nem todos a ela têm, efectivamente, iguais oportunidades de acesso. 

Analisar os processos de aprendizagem e de identificação nos espaços de trabalho 

constitui um enfoque fundamental da pesquisa em Sociologia. Também esta 

investigação resulta desses processos.  
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Anexo A 

Listagem dos dirigentes de topo e intermédios, responsáveis pela função 

empresarial gestão dos Recursos Humanos e superiores hierárquicos directos e 

intermédios entrevistados 
 
1. DIRIGENTES DE TOPO E INTERMÉDIOS 

 
- Presidente do Conselho de Administração do grupo empresarial. 
- Director de Serviços Empresa da área de negócio Transmissão e Distribuição de Energia. 
- Director da unidade Marketing e Comercial da área de negócio Transmissão e Distribuição de 

Energia. 
- Responsável pelo departamento de Investigação e Desenvolvimento das direcções Aparelhagem 

de Média Tensão e Transformadores de Distribuição. 
- Director da direcção Transformadores de Potência. 
- Director da direcção Aparelhagem de Média Tensão. 
- Director da direcção Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis e responsável pelo 

Service da área de negócio Transmissão e Distribuição de Energia. 
- Director da direcção Fabricações Mecânicas. 
- Responsável pelos Contratos e director de produção da direcção Transformadores de Potência.  
- Responsável pelos Contratos e joint ventures e director de produção da direcção Transformadores 

de Distribuição (dois entrevistados). 
- Director de produção da direcção Aparelhagem de Média Tensão (dois entrevistados). 
- Director de produção da direcção Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis. 
- Director de produção da direcção Fabricações Mecânicas. 
- Responsável pela área de Subestações Móveis. 

 
2. RESPONSÁVEIS PELA FUNÇÃO EMPRESARIAL GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 
- Director de Recursos Humanos do grupo empresarial. 
- Responsável pela Formação e Desenvolvimento do grupo empresarial. 
- Responsável pela Administração e Relações Laborais do grupo empresarial. 

 
3. SUPERIORES HIERÁRQUICOS DIRECTOS E INTERMÉDIOS 

 
- Encarregado geral do sector de fabricações soldadas da direcção Transformadores de Potência.  
- Encarregado geral dos sectores responsáveis pela parte activa do transformador da direcção 

Transformadores de Potência. 
- Encarregado do sector de montagem final da direcção Transformadores de Potência. 
- Chefe de equipa do sector de formação de fases da direcção Transformadores de Potência.  
- Chefe de equipa do sector de bobinagem “Core” da direcção Transformadores de Potência. 
- Encarregado geral dos sectores responsáveis pela parte activa do transformador da direcção 

Transformadores de Distribuição. 
- Chefe de secção do sector de bobinagem da direcção Transformadores de Distribuição. 
- Chefe de secção do sector de montagem final da direcção Transformadores de Distribuição. 
- Encarregado geral da direcção Aparelhagem de Média Tensão.  
- Encarregado do sector de fabricação de chaparia da direcção Aparelhagem de Média Tensão (dois 

entrevistados). 
- Encarregado do sector de montagem de quadros de média tensão da direcção Aparelhagem de 

Média Tensão. 
- Encarregado do sector de electrificação de quadros de média tensão da direcção Aparelhagem de 

Média Tensão. 
- Encarregado da direcção Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis. 
- Encarregado geral da direcção Fabricações Mecânicas. 
- Encarregado da direcção Fabricações Mecânicas. 

 
NOTA: as entrevistas ao encarregado e ao chefe de equipa do sector de fabricações soldadas da 
direcção Transformadores de Distribuição consubstanciaram-se na recolha de algumas notas de campo, 
pois não dispúnhamos de condições que permitissem a sua gravação; a informação necessária foi-nos 
facultada pelo director de produção; não nos foi possível realizar a entrevista ao director da direcção 
Transformadores de Distribuição, tendo a informação necessária sido recolhida junto de outros 
entrevistados a exercerem actividade nesta direcção. 



  

Anexo B 

Guiões de entrevista aos dirigentes de topo e intermédios 
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GUIÃO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA  

AO DIRECTOR DE PRODUÇÃO 

  
OBJECTIVO DA ENTREVISTA: efectuar um primeiro contacto com a empresa, visando obter um 
conhecimento exploratório do processo produtivo, do produto, da organização do trabalho e dos RH em 
ordem a aferir a existência de condições de concretização do estudo.  
 
 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 

- � Apresentação institucional. 
- � Apresentação do objecto de estudo. 
- � Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- � Garantir o anonimato do entrevistado. 

 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
 
I. IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS OCORRIDAS NA EMPRESA 
 
1. Gostaria, em primeiro lugar, numa perspectiva evolutiva, que me fizesse uma caracterização genérica 
das transformações e mudanças que a empresa e a direcção sofreram com a reestruturação, que teve 
lugar a partir de finais dos anos 80, nos seguintes domínios: 
 

1.1. Estrutura organizacional (aferir: mais achatada, mais longa).  
1.2. Sistema técnico (aferir: aquisição de novos equipamentos, tipo de equipamentos – 
mecânico-manual, mecânico, semi-automatizado, automatizado – acréscimo do grau de 
automatização, de integração e de flexibilidade tecnológica). 
1.3. Organização do trabalho. 
1.4. Tipo de produto. 
1.5. Mercados-alvo. 
1.6. Processo produtivo (solicitar descrição a ser exemplificada com a visita à área produtiva da 
direcção). 
1.7. Características genéricas dos trabalhadores (aferir: número total de efectivos, níveis de 
qualificação, níveis de escolaridade, profissões, categorias profissionais, sexo, idade). 

 
2. Para além deste processo, houve outros momentos decisivos na história da empresa e da direcção em 
que se deram transformações importantes, antes e depois da reestruturação?  
 

2.1. Em que domínios (retomar domínios da questão 1)? 
 
 
II. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E 
DO SISTEMA TÉCNICO 
 
3. Como se encontra estruturada a direcção em termos de secções e departamentos? 
  

3.1. Quais as funções e fases do processo produtivo afectas a cada um deles? 
 
4. Há departamentos e/ ou secções centralizados na empresa que prestem serviços a todas as 
direcções?  
 

4.1. Quais?  
4.2. Que profissionais é que os asseguram (aferir: as funções que exercem)? 
4.3. E departamentos e/ ou secções de outras empresas do grupo empresarial? 

 
5. Que tipo de relações há entre esta direcção e as restantes direcções da empresa (aferir: produtivas, 
de manutenção, prestação de serviços, qualidade, formação)? 
  

5.1. E com as restantes empresas do grupo empresarial (aferir: produtivas, de manutenção, 
prestação de serviços, qualidade, formação)? 
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6. Como se encontra organizado o trabalho (aferir: em série, em equipa, individualizado)? 
 
7. Há formas de alargamento, enriquecimento e de rotação?  
 

7.1. Quais as predominantes?  
7.2. Em que postos de trabalho e secções é que estão implementadas?  
7.3. Quais os profissionais que as põem em prática (aferir: profissões, categorias profissionais, 
funções exercidas)? 

 
8. Quais são os equipamentos tecnológicos existentes na área da produção?  
 
9. Como é efectuada a organização, o planeamento e o controlo da produção (aferir: métodos e 
modalidades)? 
 
10. Como é que circula a informação internamente ao nível operacional/ produtivo?  

 
10.1. Quais os principais suportes existentes em termos de circulação da informação (aferir: 
oralmente, reuniões, circulares internas da direcção, circulares gerais, sistema informático – 
intranet, informação em rede)?  
10.2. Quais os mais utilizados no interior das secções/ equipas de trabalho? 
10.3. E entre secções/ equipas de trabalho?  

 
 
III. IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS PROFISSIONAIS 
 
11. Se agrupássemos os profissionais existentes aqui na direcção em termos de semelhança das funções 
exercidas, que grupos profissionais propunha? 
 

11.1. O que é que têm de semelhante entre si (solicitar enumeração das semelhanças, em 
particular em termos de desempenho profissional)?  
11.2. O que é que os diferencia entre si (solicitar enumeração das diferenças, em particular em 
termos de desempenho profissional)? 

 
12. Considera que existem trabalhadores estratégicos, indispensáveis para a empresa?  
 

12.1. Quais (solicitar caracterização, por secção/ departamento, em termos de: funções, 
profissão, categoria profissional, grau de responsabilidade, nível de qualificação, antiguidade 
na empresa, experiência profissional, grau de autonomia)?  
12.2. O que é que os distingue dos outros trabalhadores em termos das suas características-chave? 

 
13. E trabalhadores que podem ser facilmente substituídos por outros?  
 

13.1 Quais (solicitar caracterização, por secção/ departamento, em termos de: funções, 
profissão, categoria profissional, grau de responsabilidade, nível de qualificação, antiguidade 
na empresa, experiência profissional, grau de autonomia)?  

 
14. Pensa que há diferenças entre os trabalhadores afectos à produção e os afectos à manutenção em 
termos de desempenho profissional?  
 

14.1. Quais são essas diferenças? 
 
15. Pensa que há diferenças entre os trabalhadores especializados e os qualificados em termos de 
desempenho profissional?  
 

15.1. Quais são essas diferenças? 
 
16. Como se caracteriza a estrutura hierárquica da direcção em termos da supervisão directa (chefes de 
equipa e de secção, encarregados e encarregados gerais)?  
 

16.1. Quais as funções dos profissionais afectos a este cargo? 
16.2. Considera que as funções das chefias directas são estratégicas e indispensáveis para a direcção 
ou estão em regressão em termos da sua importância?  
16.3. Quais os impactos que teve a reestruturação ocorrida nas funções de supervisão directa?  
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DOCUMENTOS A SOLICITAR 
 
- Fluxograma do fluxo produtivo. 
- Organigramas da empresa e da direcção. 
- Exemplos de ordens de trabalho de cada tipo existente. 
- Manuais, procedimentos, regras de avaliação e de caracterização de postos de trabalho, de qualidade, 

produtivos. 
- Documentos diversos que permitam obter um conhecimento mais detalhado acerca, designadamente, 

dos trabalhadores, do conteúdo do trabalho, do produto, da organização do trabalho, do sistema 
técnico, da circulação da informação. 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AO 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO EMPRESARIAL 
 

PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 
- � Apresentação institucional. 
- � Apresentação do objecto de estudo. 
- � Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- � Garantir o anonimato do entrevistado. 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
 
I. HISTORIAL DO GRUPO EMPRESARIAL 
 
1. Quais considera serem os momentos-chave que marcam a história do grupo empresarial? 
 
2. Quais são as principais linhas estratégicas que presidem ao processo de reestruturação em curso? 
 

2.1. Quais as razões que estão na sua base?  
2.2. Quais os principais domínios de incidência? 
2.3. Quais os impactos mais assinaláveis ao nível da gestão dos RH? 
2.4. Qual a sua opinião global relativamente a este processo? 

 
 
II. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 
3. Qual a estratégia actual e futura do grupo empresarial em termos das suas actividades? 
 

3.1. Que medidas têm sido desenvolvidas? 
3.2. Quais os objectivos a curto, médio e longo prazos? 

 
4. Na sua opinião quais são os principais factores de competitividade/ as vantagens competitivas do grupo 
empresarial?  
 
5. A forte aposta do grupo empresarial em actividades de I&D irá manter-se no futuro?  
 

5.1. Quais as principais vantagens desta aposta? 
5.2. E os principais inconvenientes? 
5.3. Tenderão a externalizar a produção? 

 
6. Como enquadra as actividades da empresa no âmbito das actividades, da estratégia e dos objectivos 
do grupo empresarial?  
 

6.1. E face às restantes empresas do grupo? 
 
7. Qual a sua perspectiva relativamente à estratégia de articulação de actividades de serviços e 
industriais no interior do grupo empresarial?  
 
8. Quais as principais linhas orientadoras da política de qualidade do grupo?  
 
9. Como caracteriza a concorrência nacional e internacional do grupo?  
 
10. Como caracteriza o posicionamento e a estratégia do grupo empresarial no âmbito do sector eléctrico 
e electrónico aos níveis nacional e internacional?  
 
 
III. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 
11. Qual tem sido a estratégia do grupo empresarial no domínio da gestão dos RH? 
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12. Quais os contributos da estratégia de gestão dos RH na concretização dos projectos do grupo 
empresarial?  
 
13. Que importância atribui às qualificações/ competências dos trabalhadores operacionais?  
 
14. Quais as principais dificuldades com que o grupo empresarial se depara no domínio da qualificação 
dos trabalhadores operacionais? 
 

14.1. Quais os contributos da política de formação neste domínio? 
 
15. O grupo empresarial tem tido necessidade de adoptar medidas de redução de efectivos? 
 

15.1. Em que funções e profissões? 
15.2. Quais as razões que estão na sua base? 
15.3. Como é que se têm processado estes afastamentos? 

 
16. O grupo empresarial tem tido necessidade de recrutar novos trabalhadores?  
 

16.1. Para que funções? 
 
17. Sabemos que o grupo empresarial recorre à contratação de trabalhadores por via da celebração de 
contratos de trabalho temporário. 
 

17.1. Desde quando é que recorrem ao trabalho temporário? 
17.2. Quais as razões que estão na base desta opção? 
17.3. Em que situações é que opta por esta via? 
17.4. E para que funções e profissões? 

 
18. Quais as razões que presidem ao processo de outsourcing/ externalização da fabricação das cubas 
dos transformadores? 
  

18.1. Quais as medidas que estão a ser e/ ou que irão ser tomadas relativamente aos trabalhadores 
que asseguram esta actividade? 

 
19. Como caracteriza o posicionamento global do grupo empresarial face à necessidade, cada vez mais 
afirmada, de investir nos RH, na medida em que estes constituem um factor básico de competitividade? 
 
 
IV. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E GRUPOS PROFISSIONAIS 
 
20. Quem são os trabalhadores operacionais chave da empresa, ou seja, aqueles que desempenham as 
funções mais importantes, estratégicas e decisivas para a prossecução dos objectivos da empresa 
(aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
21. Quem são os trabalhadores operacionais secundários da empresa, ou seja, aqueles que 
desempenham as funções facilmente substituíveis e menos importantes para a prossecução dos 
objectivos da empresa (aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
22. Relativamente a cada um dos seguintes grupos profissionais – serralheiros, soldadores, electricistas, 
trabalhadores “metalomecânicos” (tais como torneiros e fresadores), chefias directas (chefes de equipa, 
de secção e encarregados): 
 

22.1. Considera que são trabalhadores que desempenham funções estratégicas e indispensáveis para 
a empresa, ou são tão importantes como quaisquer outros na área da produção?  
22.2. Tratam-se de funções em regressão em termos da sua importância? Porquê? 
22.3. São trabalhadores facilmente substituíveis? 
22.4. Qual é a sua percepção em termos do desempenho profissional dos mesmos (aferir: 
competências profissionais, polivalência, desempenho)? 
22.5. E da sua importância face à estratégia e projectos da empresa? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AO 

DIRECTOR DE SERVIÇOS EMPRESA DA ÁREA DE NEGÓCIO TRANSMISSÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 
- � Apresentação institucional. 
- � Apresentação do objecto de estudo. 
- � Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- � Garantir o anonimato do entrevistado. 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
 
I. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL  
 
1. Quais são as principais linhas estratégicas que orientam as mudanças que têm vindo a ser 
implementadas na empresa, em particular com o novo Conselho de Administração do grupo empresarial? 
 
2. Quais as razões que estão na base da recentemente anunciada constituição jurídica de três novas 
empresas, em que uma delas corresponde à actual área de negócio T&D? 
 
3. Como enquadra as actividades da área de negócio T&D no âmbito das actividades, estratégia e 
objectivos do grupo empresarial e das actividades das suas restantes empresas? 
 
4. Na sua opinião, quais são os principais factores de competitividade/ as vantagens competitivas da área 
de negócio T&D?  
 

4.1. E as suas principais lacunas? 
4.2. E do grupo empresarial? 

 
 
II. ESTRATÉGIA PRODUTIVA 
 
5. Qual a orientação estratégica da política de produção? 

  
5.1. Quais os objectivos, prioridades e necessidades a curto, médio e longo prazos da política de 
produção da área de negócio T&D? 

5.1.1. Quais as principais apostas em termos de produtos? 
5.1.2. E de mercados? 
5.1.3. Considera que a forte aposta da empresa nos mercados externos poderá constituir um factor 
de dependência ao nível das vendas? 

5.2. Quais são as principais dificuldade com que se depara ao nível produtivo? 
5.3. Como se processam as relações entre clientes/ fornecedores internos? 
5.4. E entre o director de produção da área de negócio T&D, os directores das várias unidades de 
negócios e os directores de produção de cada uma das direcções da empresa? 

 
6. Quais as medidas que irão ser tomadas relativamente à direcção Fabricações Mecânicas?  
  

6.1. Quais as razões que estão na base da não aposta nas actividades desta direcção? 
6.2. Há algum horizonte temporal perspectivado para a sua desactivação, se for esse o caso? 
6.3. Quais as medidas que irão ser tomadas relativamente aos respectivos trabalhadores? 

 
7. A empresa perspectiva proceder ao outsourcing/ externalização integral da fabricação das cubas dos 
transformadores? 
 

7.1. Quais as razões que estão na base desta opção? 
7.2. Há algum horizonte temporal perspectivado? 
7.3. Quais as medidas que estão a ser ou que irão ser tomadas relativamente aos trabalhadores que 
asseguram esta actividade? 
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8. Quais os principais países de importação de matérias-primas e subsidiárias? 
 
9. Tem uma noção do peso da aquisição de matérias-primas e subsidiárias ao exterior sobre a aquisição 
total (aferir %)?  
 
10. Como caracteriza a concorrência nacional e internacional da empresa? 
 
11. Que tipo de articulação se estabelece entre as políticas de produção e de qualidade? 
 
12. E com a política de comunicação e informação, designadamente em termos dos canais de circulação 
interna? 
 
 
III. POLÍTICAS DE PRODUÇÃO, DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DE FORMAÇÃO  
 
13. E entre a política de produção e a gestão dos RH? 
 
14. Qual o papel das políticas de gestão dos RH na concretização dos objectivos da política de produção? 
 
15. Que directivas têm sido tomadas relativamente às prioridades de formação dos trabalhadores 
operacionais face às necessidades produtivas (aferir: trabalhadores-alvo, áreas de formação de maior 
incidência)? 
 
 
IV. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E GRUPOS PROFISSIONAIS 
 
16. Quem são os trabalhadores operacionais chave da empresa, ou seja, aqueles que desempenham as 
funções mais importantes, estratégicas e decisivas para a prossecução dos objectivos da empresa 
(aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
17. Quem são os trabalhadores operacionais secundários da empresa, ou seja, aqueles que 
desempenham as funções facilmente substituíveis e menos importantes para a prossecução dos 
objectivos da empresa (aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
18. Quais são as qualificações/ competências dos trabalhadores operacionais que mais valoriza? 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AO 

DIRECTOR DA UNIDADE MARKETING E COMERCIAL DA ÁREA DE NEGÓCIO 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 
- Apresentação institucional. 
- Apresentação do objecto de estudo. 
- Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- Garantir o anonimato do entrevistado. 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
 
I. HISTORIAL DA EMPRESA 
 
1. Quais considera serem os momentos-chave que marcam a história da empresa? 
 
2. Quais são as principais linhas estratégicas que presidem ao processo de reestruturação em curso? 
 

2.1. Quais as razões que estão na sua base?  
2.2. Quais os principais domínios de incidência? 
2.3. Quais os impactos mais assinaláveis ao nível da gestão dos RH? 
2.4. Qual a sua opinião global relativamente a este processo? 

 
3. Que mudanças é que implicou a criação de direcções no interior da empresa (aferir: organização do 
trabalho, estrutura organizacional, gestão dos RH, processos de tomada de decisão)?  
 
 
II. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 
4. Quais as razões que estiveram na base da autonomização jurídica da empresa?  
 

 4.1. Quais e em que domínios foram encetadas transformações com este processo (aferir: gestão 
dos RH, organização do trabalho, planeamento e gestão da produção, tecnologia, qualidade, 
processos de tomada de decisão)? 

 
5. Como enquadra as actividades da empresa no âmbito das actividades, da estratégia e dos objectivos 
do grupo empresarial? 
 
 5.1. E face às restantes empresas do grupo? 
 
6. Na sua opinião, quais são os principais factores de competitividade/ as vantagens competitivas da 
empresa?  
 
7. Quais pensa serem as principais prioridades e necessidades da empresa no actual contexto económico 
mundial?    
 

7.1. E as suas principais dificuldades? 
 
8. Qual é a estratégia actual e futura da empresa em termos da sua actividade principal?   
  

8.1. Que medidas têm sido desenvolvidas? 
8.2. Quais os objectivos a curto, médio e longo prazos? 

 
9. Neste contexto, que importância atribui à qualificação dos trabalhadores da empresa?  
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10. A forte aposta da empresa em actividades de I&D irá manter-se no futuro?  
 

10.1. Quais as principais vantagens desta aposta? 
10.2. E os principais inconvenientes? 
10.3. Tenderão a externalizar a produção? 

 
11. Como se articulam as actividades de concepção e produção no interior da empresa?  
 

11.1. Quais as pessoas particularmente importantes na garantia desta articulação? 
 
12. A empresa desenvolve actividades de fabricação de protótipos?  
 
 12.1. Quem são os profissionais que as asseguram? 
 
13. Quais as razões que presidem ao processo de outsourcing/ externalização da fabricação das cubas 
dos transformadores?  
 

13.1. Quais as medidas que estão a ser e/ ou que irão ser tomadas relativamente aos trabalhadores 
que asseguram esta actividade?  
13.2. Qual a sua opinião relativamente a este processo? 

 
14. Qual a sua perspectiva relativamente à estratégia de articulação de actividades de serviços e 
industriais no interior do grupo empresarial?  
 
15. Como caracteriza a concorrência nacional e internacional da empresa?  
 
16. Como caracteriza o posicionamento e a estratégia da empresa no âmbito do sector eléctrico e 
electrónico aos níveis nacional e internacional?  
 
 
III. ESTRUTURA PRODUTIVA, ORGANIZACIONAL E DE QUALIDADE 
 
17. A empresa recorre à subcontratação de actividades produtivas e/ ou de serviços? 
  

17.1. Quais as actividades subcontratadas?   
17.2. Qual a localização destas actividades nos fluxos produtivos de cada direcção? 
17.3. Como as caracteriza em termos da sua importância para o desempenho da empresa?  

 
18. Quais são os trabalhadores que tendem a estar mais motivados e a demonstrarem um maior grau de 
adesão aos processos de mudança tecnológica e organizacional?  
 
19. Na generalidade, a empresa põe em prática mecanismos de participação dos trabalhadores? 
  

19.1. Sob que formas? 
19.2. Em que domínios? 
19.3. É costume tomar-se em consideração e aplicar as sugestões dos assalariados nas decisões a 
tomar (solicitar exemplos)?  

 
20. Quais as principais linhas orientadoras da política de qualidade da empresa? 
 
21. Como funciona o sistema de qualidade na empresa? 
 
22. Quais as certificações de que dispõem?  
 
23. Relativamente às auditorias de qualidade, gostaria de saber: 
 

23.1. Como se processam? 
23.2. São efectuadas por entidades externas, internas ou ambas? 
23.3. Com que regularidade são efectuadas? 
23.4. Com que objectivos? 
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24. Encontra-se implementado e/ ou projectado um sistema de informação da qualidade?  
 

24.1. Quais os objectivos que presidem ao mesmo?  
24.2. Como se articula com o sistema de circulação da informação e da comunicação da empresa? 

 
25. Qual a relação entre a política de qualidade e a de gestão dos RH?  
 

25.1. Em que domínios incide?  
25.2. Quais os objectivos subjacentes? 

 
26. Genericamente, os projectos, as mudanças e as inovações aos níveis tecnológico, produtivo, 
organizativo e dos RH têm contemplado medidas de acompanhamento e avaliação?  
 

26.1. Que tipo de medidas (aferir: discussão de reflexão, análise de problemas)?  
26.2. Com que objectivos?  
26.3. Quem é que participa nessas actividades? 

 
 
IV. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 
27. Como é que costuma gerir as necessidades de qualificação dos trabalhadores? 
 
28. Quais as principais dificuldades com que a empresa se depara no domínio da qualificação dos 
trabalhadores operacionais? 
 
29. Gostava ainda que me esclarecesse sobre o papel e o lugar da formação e da gestão dos RH em 
relação à política de produção da empresa?  
 
30. Que importância atribui às qualificações/ competências dos trabalhadores da empresa? 
 

30.1. Quais são as que mais valoriza? 
 
31. Tem sido desenvolvida alguma articulação entre as inovações aos níveis tecnológico e organizacional 
com acções ao nível da qualificação dos trabalhadores (solicitar exemplos)? 
 
32. Qual tem sido a estratégia da empresa no domínio da gestão dos RH? 
 
33. Quais os contributos da estratégia de gestão dos RH na concretização dos projectos da empresa? 
 
34. Que importância atribui às qualificações/ competências dos trabalhadores operacionais?  
 
35. A empresa tem tido necessidade de adoptar medidas de redução de efectivos? 

 
35.1. Em que funções e profissões? 
35.2. Quais as razões que estão na sua base? 
35.3. Como é que se têm processado estes afastamentos?  

 
36. A empresa tem tido necessidade de recrutar novos trabalhadores? 
 

36.1. Para que funções? 
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37. Sabemos que a empresa recorre à contratação de trabalhadores por via da celebração de contratos 
de trabalho temporário. 
 

37.1. Desde quando é que recorrem ao trabalho temporário? 
37.2. Quais as razões que estão na base desta opção? 
37.3. Em que situações é que opta por esta via? 
37.4. E para que funções e profissões? 
37.5. Na empresa há direcções onde se recorra de forma mais massiva a estas práticas? 
37.6. Há uma rotação permanente dos trabalhadores contratados sob este regime ou há uma política 
de contratação das mesmas pessoas? 
37.7. Considera que os trabalhadores contratados sob este regime são tão qualificados/ competentes 
como um trabalhador da empresa?  
37.8. Há trabalhadores temporários que tenham passado a efectivos?  
37.9. Os trabalhadores temporários frequentam algum tipo de formação?  

37.9.1. Qual?  
37.9.2. Com que objectivos? 

 
38. Como caracteriza o posicionamento global da empresa face à necessidade, cada vez mais afirmada, 
de investir nos RH, na medida em que estes constituem um factor básico de competitividade? 
 
 
V. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E GRUPOS PROFISSIONAIS 
 
39. Quem são os trabalhadores operacionais-chave da empresa, ou seja, aqueles que desempenham as 
funções mais importantes, estratégicas e decisivas para a prossecução dos objectivos da empresa 
(aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
40. Quem são os trabalhadores operacionais secundários da empresa, ou seja, aqueles que 
desempenham as funções facilmente substituíveis e menos importantes para a prossecução dos 
objectivos da empresa (aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
41. Relativamente a cada um dos seguintes grupos profissionais – serralheiros, soldadores, electricistas, 
trabalhadores “metalomecânicos” (tais como torneiros e fresadores), chefias directas (chefes de equipa, 
de secção e encarregados): 
 

41.1. Considera que são trabalhadores que desempenham funções estratégicas e indispensáveis para 
a empresa, ou são tão importantes como quaisquer outros na área da produção?  
41.2. Tratam-se de funções em regressão em termos da sua importância? Porquê? 
41.3. São trabalhadores facilmente substituíveis? 
41.4. Qual é a sua percepção em termos do desempenho profissional dos mesmos (aferir: 
competências profissionais, polivalência, desempenho)? 
41.5. E da sua importância face à estratégia e projectos da empresa? 

 
 



 999 

GUIÃO DE ENTREVISTA AO 

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DAS DIRECÇÕES APARELHAGEM DE MÉDIA TENSÃO E 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO 
 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 
- � Apresentação institucional. 
- � Apresentação do objecto de estudo. 
- � Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- � Garantir o anonimato do entrevistado. 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
 
I. HISTORIAL DA FUNÇÃO EMPRESARIAL INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 
1. Para me contextualizar, gostaria que me descrevesse, genericamente, o historial da sua actividade (e 
da empresa) em termos de I&D, a par da constituição da equipa responsável por esta função na direcção 
Aparelhagem de Média Tensão? 
 

1.1. Data de quando? 
1.2. Quais as razões que estiveram na base da sua constituição e desenvolvimento? 
1.3. Que profissionais constituem a equipa (aferir: profissões, formação escolar)? 
1.4. Quais as vantagens e inconvenientes subjacentes ao facto de a empresa se ter libertado de 
grande parte das licenças de fabrico de outras empresas a que estava sujeita? 
1.5. A equipa também assegura actividades de I&D de outros produtos da área de negócio T&D?  

1.5.1. E de outras empresas do grupo empresarial? 
 
 

II. ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 
2. Quais as direcções da empresa que desenvolvem actividades de concepção e fabricação de 
protótipos? 

 
2.1. Há um departamento autónomo de I&D em cada direcção? 

 
3. Em que domínios são desenvolvidas as actividades de I&D em causa (aferir: produtos, tecnologias, 
materiais, processos produtivos, qualidade)? 

 
4. Em relação ao produto em si, quais são os parâmetros de estudo mais importantes? 
 
5. E quais os objectivos que presidem à inovação no produto (aferir: diferenciação do produto, 
qualidade, conquista de mercados)? 
 
6. Associada à concepção dos produtos há um registo de patentes?  
 

6.1. Como se processa? 
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7. De que forma se articulam as diferentes actividades, ou seja, de planificação, de I&D, de prototipagem, 
de produção, de marketing e de comercialização? 
  

7.1. Quando um novo produto está a ser estudado, há formas de articulação com as outras esferas de 
actividade (solicitar exemplos)?  
7.2. Como se articulam as actividades de I&D com a produção?  

7.2.1. Quem assegura esta articulação? 
7.3. Ao nível produtivo, há uma afectação específica de determinados trabalhadores operacionais à 
fabricação de protótipos? (aferir: categorias profissionais, profissões, secções, equipas)? 
7.4. Para além da actividade de prototipagem, há outras em que trabalhadores operacionais 
participem ao nível da I&D?   
7.5. É efectuado um controlo da execução? 

  
8. Há algum processo de avaliação do sucesso da criação de um novo produto ou de melhoria de um já 
existente? 
 

8.1. Como é que se processa? 
8.2. Quais os factores mais importantes retidos nessa avaliação (aferir: crescimento das vendas, 
crescimentos das quotas de mercado, intensificação das curvas de aprendizagem)? 

 
 
III. ESTRATÉGIA DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 
9. A aposta forte da empresa em actividades de I&D irá manter-se no futuro?  
 

9.1. Tenderão a externalizar a produção? 
9.2. Quais pensa que são as condições necessárias para o seu desenvolvimento actual e futuro?  
9.3. Quais as principais dificuldades com que se depara? 

 
10. Na sua opinião, quais são os principais factores de competitividade/ as vantagens competitivas do 
grupo empresarial?  
 

10.1. Como equaciona neste domínio a concepção e desenvolvimento de produtos de marca própria? 
 
11. Considera que a aposta em actividades de I&D constitui um traço distintivo da empresa face às outras 
empresas do sector aos níveis nacional e internacional? 
 
 
IV. RELAÇÕES COM ENTIDADES EXTERNAS 
 
12. A empresa mantém relações com entidades externas (aferir: universidades, centros tecnológicos, 
centros/ instituições de I&D, laboratórios públicos, empresas concorrentes, entidades nacionais, 
entidades estrangeiras, associações empresariais, clientes, fornecedores)? 
 

12.1. Que tipo de relações é que são desenvolvidas (aferir: relações de cooperação, protocolos, 
contactos informais, formação, testes de produtos e equipamentos, auditorias, promoção de 
conferências, congressos)? 
12.2. Em que domínios (aferir: produtos, processos produtivos, materiais, contratação de RH)? 
12.3. Que objectivos presidem a este tipo de relações com estas entidades? 
12.4. Qual é a sua opinião relativamente a este tipo de relações e processos? 

 
13. Prestam algum tipo de serviços na área de I&D ao exterior?  
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GUIÃO DE ENTREVISTA AO 

DIRECTOR DE DIRECÇÃO 

 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 
- Apresentação institucional. 
- Apresentação do objecto de estudo. 
- Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- Garantir o anonimato. 
 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 

 
I. HISTORIAL DA EMPRESA 
 
1. Quais considera serem os momentos-chave que marcam a história da empresa? 
 
2. Quais são as principais linhas estratégicas que presidem ao processo de reestruturação em curso? 
 

2.1. Quais as razões que estão na sua base?  
2.2. Quais os principais domínios de incidência? 
2.3. Quais os impactos mais assinaláveis ao nível da gestão dos RH? 
2.4. Qual a sua opinião global relativamente a este processo? 

 
 
II. ESTRATÉGIA DA EMPRESA 
 
3. Quais as razões que estiveram na base da autonomização jurídica da empresa?  
 

3.1. Quais e em que domínios foram encetadas transformações com este processo (aferir: gestão 
dos RH, organização do trabalho, planeamento e gestão da produção, tecnologia, qualidade, 
processos de tomada de decisão)? 

 
4. Que tipo de alterações implicou a criação das direcções no interior da empresa (aferir: divisão e 
organização do trabalho, estrutura organizacional, gestão dos RH, processos de tomada de 
decisão)? 
 
5. Como enquadra as actividades da empresa no âmbito das actividades, da estratégia e dos objectivos 
do grupo empresarial? 
 
 5.1. E face às restantes empresas do grupo? 
 
6. Na sua opinião, quais são os principais factores de competitividade/ as vantagens competitivas da 
empresa e da direcção?  
 
7. Quais pensa serem as principais prioridades e necessidades da empresa e da direcção no actual 
contexto económico mundial?    
 

7.1. E as suas principais dificuldades? 
 
8. Qual é a estratégia actual e futura da empresa e da direcção em termos da sua actividade principal?   
  

8.1. Que medidas têm sido desenvolvidas? 
8.2. Quais os objectivos a curto, médio e longo prazos? 

 
9. Neste contexto, que importância atribui à qualificação dos trabalhadores da direcção?  
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10. A forte aposta da empresa em actividades de I&D irá manter-se no futuro?  
 

10.1. Quais as principais vantagens desta aposta? 
10.2. E os principais inconvenientes? 
10.3. Tenderão a externalizar a produção? 

 
11. Como se articulam as actividades de concepção e produção no interior da empresa e da direcção?  
 

11.1. Quais as pessoas particularmente importantes na garantia desta articulação? 
 
12. A direcção desenvolve actividades de fabricação de protótipos?  
 

12.1. Quem são os profissionais que as asseguram? 
 
13. Quais as razões que presidem ao processo de outsourcing/ externalização da fabricação das cubas 
dos transformadores?  
 

13.1. Quais as medidas que estão a ser e/ ou que irão ser tomadas relativamente aos trabalhadores 
que asseguram esta actividade?  
13.2. Qual a sua opinião relativamente a este processo? 

 
14. Qual a sua perspectiva relativamente à estratégia de articulação de actividades de serviços e 
industriais no interior do grupo empresarial?  
 
15. Como caracteriza a concorrência nacional e internacional da direcção?  
 
16. Como caracteriza o posicionamento e a estratégia da empresa no âmbito do sector eléctrico e 
electrónico ao nível nacional e internacional?  
 
 
III. ESTRUTURA PRODUTIVA, ORGANIZACIONAL E DE QUALIDADE 
 
17. Como é que a direcção realiza o planeamento das suas actividades? 
     

17.1. Qual a metodologia utilizada? 
17.2. Com que periodicidade é feito este planeamento (aferir: quando é necessário, a curto prazo – 
de mês a mês e/ ou de 3 em 3 meses, a médio prazo – de 6 em 6 meses e/ ou anualmente, a 
longo prazo - por períodos plurianuais com ajustamentos anuais)? 
17.3. Quais as principais técnicas de planeamento da produção utilizadas (aferir: método OPT – 
tecnologia de produção optimizada, método MRP – planeamento das necessidades dos 
materiais)? 

 
18. Como é que se organiza diariamente o planeamento da produção? 
 

18.1. Qual o departamento/ secção directamente responsável por esta função? 
18.2. A que nível é que são tomadas estas decisões? 
18.3. Como se processa a transmissão das ordens de produção aos trabalhadores? 
18.4. Segundo que metodologias se distribuem e organizam as actividades de produção? 
18.5. E como se coordenam as diferentes actividades entre si? 
18.6. Quem e como se processa a gestão das actividades que garantem a adequação entre o 
planeamento da produção, o abastecimento de matérias-primas e subsidiárias aos postos de trabalho 
e a execução produtiva diária?  
18.7. Como se processa o controlo geral da produção?  

18.7.1. Quem o assegura (aferir: gabinete de planeamento e métodos, chefes de produção, 
equipas de trabalho)? 

18.8. Que técnicas são utilizadas no controlo da produção (aferir: método JIT, método Kan ban)? 
18.9. Como se processa o controlo da produção diária de cada trabalhador?  
18.10. Os tempos de produção estão pré-definidos (aferir: definição por tarefa, por objectivos)? 
 

19. Quem é responsável pela afinação e manutenção dos equipamentos (aferir: equipa ou trabalhador 
de manutenção, operadores das máquinas)?  
 
20. Quem é responsável pela preparação dos equipamentos quando se dá inicio a novas actividades 
produtivas (aferir: equipa ou trabalhador de preparação, operadores das máquinas)? 
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21. Quem é responsável pelo controlo de qualidade (aferir: controladores de qualidade, operadores 
das máquinas)? 

  
22. Que tipos de técnicas utilizam no controlo de qualidade (aferir: controlo estatístico do processo, 
controlo por amostragem de componentes e produtos finais)?  
  

22.1. Com que objectivos? 
 
23. A direcção recorre à subcontratação de actividades produtivas e/ ou de serviços?  
  

23.1. Quais as actividades subcontratadas?   
23.2. Qual a localização dessas actividades nos fluxos produtivos da direcção? 
23.3. Como as caracteriza em termos da sua importância para as actividades da direcção?  

 
24. Que tipo de relações há entre esta direcção e as restantes direcções da empresa?  
 

24.1. E com as restantes empresas do grupo empresarial (aferir: produtivas, de manutenção, 
prestação de serviços, qualidade, formação)? 

 
25. Costuma sentir dificuldades quando necessita de operar mudanças ao nível produtivo? 

  
25.1. Que tipo de dificuldades? 
25.2. Quais as medidas levadas a cabo para as ultrapassar?  
 

26. Quais são os trabalhadores que tendem a estar mais motivados e a demonstrarem um maior grau de 
adesão aos processos de mudança tecnológica e organizacional?  
 

26.1. Quais as razões que explicam este tipo de comportamento? 
 
27. Na generalidade, a direcção põe em prática mecanismos de participação dos trabalhadores? 
 

27.1. Sob que formas? 
27.2. Em que domínios? 
 

28. É costume tomar-se em consideração e aplicar as sugestões dos assalariados nas decisões a tomar 
(solicitar exemplos)?  
 
29. Como se organiza a hierarquia funcional da direcção ao nível produtivo? 
 
30. Quais as principais linhas orientadoras da política de qualidade da empresa? 
 
31. Como funciona o sistema de qualidade na direcção? 
 
32. Quais as certificações de que dispõem?  

 
33. Relativamente às auditorias de qualidade, gostaria de saber: 

 
33.1. Como se processam? 
33.2. São efectuadas por entidades externas, internas ou ambas? 
33.3. Com que regularidade são efectuadas? 
33.4. Com que objectivos? 

 
34. Encontra-se implementado e/ ou projectado um sistema de informação da qualidade?  
 

34.1. Quais os objectivos que presidem ao mesmo?  
34.2. Como se articula com o sistema de circulação da informação e da comunicação da direcção? 

 
35. Qual a relação entre a política de qualidade e a de gestão dos RH?  
 

35.1. Em que domínios incide?  
35.2. Quais os objectivos subjacentes? 
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36. Genericamente, os projectos, as mudanças e as inovações aos níveis tecnológico, produtivo, 
organizativo e dos RH têm contemplado medidas de acompanhamento e avaliação?  
 

36.1. Que tipo de medidas (aferir: discussão de reflexão, análise de problemas)?  
36.2. Com que objectivos?  
36.3. Quem é que participa nestas actividades? 

 
 
IV. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 
37. Como é que costuma gerir as necessidades de qualificação dos trabalhadores da direcção? 
 
38. Quais as principais dificuldades com que a direcção se depara no domínio da qualificação dos 
trabalhadores operacionais? 
 
39. Gostava ainda que me esclarecesse sobre o papel e o lugar da formação e da gestão dos RH em 
relação à política de produção da direcção?  
 
40. Que importância atribui às qualificações/ competências dos trabalhadores da direcção? 
 

40.1. Quais são as que mais valoriza? 
 
41. Tem sido desenvolvida alguma articulação entre as inovações aos níveis tecnológico e organizacional 
com acções ao nível da qualificação dos trabalhadores (solicitar exemplos)? 
 
42. Quando nos postos de trabalho de execução surgem problemas na realização do trabalho, tais como 
uma avaria num equipamento, um estrago numa ferramenta, uma falha ou um defeito na matéria-prima, 
qual o tipo de actuação dos trabalhadores (solicitar exemplos)? 
 
43. Como é que circula a informação internamente ao nível operacional/ produtivo?  

 
43.1. Quais os principais suportes existentes em termos de circulação da informação (aferir: 
oralmente, reuniões, circulares internas da direcção, circulares gerais, sistema informático  – 
intranet, informação em rede)?  
43.2. Quais os mais utilizados no interior das secções/ equipas de trabalho? 
43.3. E entre secções/ equipas de trabalho?  

 
44. Qual tem sido a estratégia da empresa no domínio da gestão dos RH? 
 
45. Qual  o contributo da gestão dos RH  para a concretização dos projectos da empresa? 
  
46. Qual a sua opinião acerca da formação desenvolvida?   
 

46.1. Quais os contributos concretos da formação para o desenvolvimento das competências dos 
trabalhadores? 
46.2. E para a realização do projecto da direcção? 
48.3. E para a concretização das mudanças que se têm vindo a implementar na direcção?  
46.4. Em que domínios considera que a formação poderá contribuir de forma mais decisiva para a 
direcção? 

 
47. A direcção tem tido necessidade de adoptar medidas de redução de efectivos? 

 
47.1. Em que funções e profissões? 
47.2. Quais as razões que estão na sua base? 
47.3. Como é que se têm processado estes afastamentos?  

 
48. A direcção tem tido necessidade de recrutar novos trabalhadores? 
 

48.1. Para que funções? 
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49. Sabemos que a direcção recorre à contratação de trabalhadores por via da celebração de contratos 
de trabalho temporário. 
 

49.1. Desde quando é que recorrem ao trabalho temporário? 
49.2. Quais as razões que estão na base desta opção? 
49.3. Em que situações é que opta por esta via? 
49.4. E para que funções e profissões? 
49.5. Há uma rotação permanente dos trabalhadores contratados sob este regime ou há uma política 
de contratação das mesmas pessoas? 
49.6. Considera que os trabalhadores contratados sob este regime são tão qualificados/ competentes 
como um trabalhador da empresa?  
49.7. Há trabalhadores temporários que tenham passado a efectivos?  
49.8. Os trabalhadores temporários frequentam algum tipo de formação?  

49.8.1. Qual?  
49.8.2. Com que objectivos? 

 
50. Como caracteriza o posicionamento global da direcção face à necessidade, cada vez mais afirmada, 
de investir nos RH, na medida em que estes constituem um factor básico de competitividade? 
 
V. GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E GRUPOS PROFISSIONAIS 
 
51. Quem são os trabalhadores operacionais chave da direcção, ou seja, aqueles que desempenham as 
funções mais importantes, estratégicas e decisivas para a prossecução dos objectivos da empresa 
(aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
52. Quem são os trabalhadores operacionais secundários na direcção, ou seja, aqueles que 
desempenham as funções facilmente substituíveis e menos importantes para a prossecução dos 
objectivos da empresa (aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 
53. Relativamente a cada um dos seguintes grupos profissionais – serralheiros, soldadores, electricistas, 
trabalhadores “metalomecânicos” (tais como torneiros e fresadores), chefias directas (chefes de equipa, 
de secção e encarregados): 
 

53.1. Considera que são trabalhadores que desempenham funções estratégicas e indispensáveis para 
a direcção, ou são tão importantes como quaisquer outros na área da produção?  
53.2. Tratam-se de funções em regressão em termos da sua importância? Porquê? 
53.3. São trabalhadores facilmente substituíveis? 
53.4. Qual é a sua percepção em termos do desempenho profissional dos mesmos (aferir: 
competências profissionais, polivalência, desempenho)? 
53.5. E da sua importância face à estratégia e projectos da direcção? 

 
 



  

Anexo C 

Guiões de entrevista aos responsáveis pela função empresarial gestão dos 

Recursos Humanos 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AO 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DO GRUPO EMPRESARIAL 

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO E RELAÇÕES LABORAIS DO GRUPO 

EMPRESARIAL 
 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 

- Apresentação institucional. 
- Apresentação do objecto de estudo. 
- Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- Garantir o anonimato do entrevistado. 

 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
 
I. ESTRATÉGIA DE GESTÃO DOS RH 
 
1. Quais são as principais linhas estratégicas do grupo empresarial que presidem ao processo de 
reestruturação em curso? 
 
2. Qual a estratégia actual e futura do grupo empresarial em termos da gestão dos RH?   
 

2.1. Quais os objectivos a curto, médio e longo prazos? 
2.2. Em que domínios e que medidas específicas têm sido desenvolvidas (aferir: recrutamento e 
selecção de pessoal, mobilidade interna funcional – entre postos de trabalho, entre secções/, 
equipas, departamentos – promoções e gestão de carreiras, práticas de formação profissional, 
política salarial, afastamento e despedimento de trabalhadores, práticas de informação e 
comunicação – reuniões, relatórios, ordens, folhetos – avaliação do desempenho, 
desenvolvimento e gestão de competências)? 
2.3. O que é que diferencia a actual estratégia de gestão dos RH da do passado? 

 
3. Quais pensa serem as principais prioridades, necessidades e dificuldades do grupo empresarial no 
domínio da gestão dos RH, atendendo ao processo de reestruturação em curso?    
 
4. Que importância é que atribui às qualificações/ competências dos trabalhadores? 
 

4.1. Quais são as que mais valoriza? 
 
 
II. PRÁTICAS DE GESTÃO DOS RH 
 
5. Como é composta a estrutura organizacional do departamento de gestão dos RH? 
 

5.1. A que nível hierárquico se situa no interior do grupo empresarial? 
5.2. Quais as suas funções? 
5.3. Quem as assegura (aferir: posição hierárquica, habilitações escolares e profissionais)? 

  
6. Na generalidade, como se processa e a que nível hierárquico são tomadas as decisões relativas a: 
 

6.1. Recrutamento e selecção de pessoal? 
6.1.1. Que modalidades de recrutamento são utilizadas (aferir: empresas de trabalho 
temporário, anúncios de jornal, “bolsa de candidaturas”, centros de emprego, medidas de 
apoio à contratação via IEFP)? 
6.1.2. Quais os critérios de recrutamento privilegiados (aferir: diplomas escolares, diplomas de 
formação profissional, conhecimentos profissionais – técnicos, teóricos, comportamentais/ 
relacionais – experiência profissional)?  
6.1.3. Quais as áreas profissionais para as quais se tem revelado mais difícil recrutar pessoas? 
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6.2. Mobilidade interna funcional (aferir: entre postos de trabalho, entre secções, equipas, 
departamentos)? 
6.3. Gestão de carreiras e promoções? 
6.4. Práticas de formação profissional? 
6.5. Política salarial?  
6.6. Afastamento e despedimento de trabalhadores? 
6.7. Práticas de informação e comunicação (aferir: reuniões, relatórios, ordens, folhetos)? 
6.8. Avaliação do desempenho? 

 
7. Quais os critérios privilegiados pelo grupo empresarial para:  
      

7.1. Formar trabalhadores? 
7.2. Promover trabalhadores? 
7.3. Despedir trabalhadores? 
7.4. Difundir a informação? 

 
 
Vamo-nos agora centrar, tanto quanto possível, na Electrotensão. 
 
8. Qual(is) o(s) instrumento(s) legal(is) que regula(m) as relações colectivas de trabalho no interior da 
empresa (aferir: Contrato Colectivo de Trabalho, Acordo Colectivo de Trabalho, Acordo de 
Empresa)? 
 
9. Relativamente à política salarial da empresa, regulam-se pela tabela salarial contratual e/ ou dispõem 
de uma tabela salarial própria estabelecida internamente?  
 

9.1. Quais os profissionais abrangidos por uma e por outra?  
9.2. Como é que a tabela salarial estabelecida internamente é concebida e actualizada? 
9.3. São praticadas remunerações para além do salário directo fixo?  

9.3.1. De que tipo (aferir: prémios de assiduidade, de produtividade – individual ou grupal – 
mérito, sugestões, formas pecuniárias de partilha dos resultados – partilha de aumentos de 
produtividade, de lucros)? 
9.3.2. Para que funções/ profissionais?  

9.4. Há alguma definição interna de funções/ categorias profissionais?  
9.4.1. E é divergente da estabelecida por via do CCT? 

 
10. Relativamente ao processo de oursourcing/ externalização da fabricação das cubas dos 
transformadores que terá lugar até ao final do ano nas direcções Aparelhagem de Média Tensão, 
Transformadores de Potência e Transformadores de Distribuição: 

10.1. Quais as medidas que estão a ser e/ ou que irão ser tomadas relativamente aos trabalhadores 
que asseguram esta actividade (aferir: reconversão, formação profissional, ocupação de outros 
postos de trabalho – quais – reformas antecipadas, pré-reformas)?  
10.2. Quando é que se prevê o início deste processo? 

10.2.1. Ou está já em curso? 
10.2.2. Em que fase se encontra?  

  
11. Como é que circula a informação internamente na empresa? 
 

11.1. Quais os principais suportes existentes em termos de circulação da informação (aferir: 
oralmente, reuniões, circulares internas da direcção, circulares gerais, sistema informático – 
intranet, informação em rede)?  
11.2. Como é recolhida e armazenada a informação que circula na empresa (aferir: em cada secção/ 
departamento, num centro de documentação de acesso comum)? 

 
12. Como se trata e quem decide da informação que é veiculada para o exterior? 
 

12.1. Há alguém responsável por esta função? 
12.2. Quais os principais suportes existentes em termos de circulação da informação para o exterior 
(aferir: vídeo institucional, folhetos, jornais, revistas da especialidade, feiras)? 
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13. Na generalidade, a empresa põe em prática mecanismos de participação dos trabalhadores? 
  

13.1. Sob que formas? 
13.2. Em que domínios? 
13.3. É costume tomar-se em consideração e aplicar as sugestões dos assalariados nas decisões a 
tomar (solicitar exemplos)? 

 
14. A empresa tem tido necessidade de adoptar medidas de redução de efectivos?  
 

14.1. Em que funções e profissões? 
14.2. Quais as razões que estão na sua base? 
14.3. Como é que se têm processado estes afastamentos? 
14.4. Que critérios têm sido privilegiados? 
14.5. Que formas legais têm sido privilegiadas? 
14.6. Que medidas públicas têm sido utilizadas? 

 
15. A empresa tem tido necessidade de recrutar novos trabalhadores? 
 

15.1. Para que funções? 
15.2. Os trabalhadores recrutados são, habitualmente, alvo de acções de formação? 

15.2.1. Porquê?  
15.2.2. Quais os objectivos?  

 
16. Sabemos que a empresa recorre à contratação de trabalhadores por via da celebração de contratos 
de trabalho temporário. 
 

16.1. Desde quando é que recorrem ao trabalho temporário? 
16.2. Quais as razões que estão na base desta opção? 
16.3. Em que situações é que optam por esta via? 
16.4. E para que funções e profissões? 
16.5. Na empresa há direcções onde se recorra mais massivamente a estas práticas? 
16.6. Considera que os trabalhadores contratados sob este regime são tão qualificados/competentes 
como um trabalhador da empresa? Porquê? 
16.7. Os trabalhadores temporários frequentam algum tipo de formação? 

16.7.1. Qual? 
16.7.2. Com que objectivos? 

 
 
III. GESTÃO ORGANIZACIONAL DOS RH 
 
17. Como é que costuma gerir as necessidades de qualificações/ competências dos RH da empresa? 
 
18. Quais as principais dificuldades com que a empresa se depara na área da qualificação dos 
trabalhadores operacionais?  
 
19. Gostava ainda que me esclarecesse acerca do papel e do lugar da formação e da gestão dos RH na 
política de produção da empresa? 
 
20. Com se têm articulado os projectos, as mudanças e as inovações aos níveis dos RH, tecnológico, 
produtivo e organizativo com a planificação e o desenvolvimento da formação e das competências dos 
trabalhadores (solicitar exemplos)? 
 
21. Genericamente, os projectos, as mudanças e as inovações aos níveis tecnológico, produtivo, 
organizativo e dos RH têm contemplado medidas de acompanhamento e avaliação? 
 

21.1. Que tipo de medidas (aferir: discussão de reflexão, análise de problemas)? 
21.2. Com que objectivos? 
21.3. Quem é que participa nessas actividades? 
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Para finalizar, gostaria de lhe colocar algumas questões mais genéricas em relação à empresa. 
 
22. Na sua opinião quais são os factores-chave de competitividade/ as vantagens competitivas da 
empresa? 
 
23. A forte aposta da empresa em actividades de I&D irá manter-se no futuro?  
 

23.1. Quais as principais vantagens desta aposta? 
23.2. E os principais inconvenientes? 
23.3. Tenderão a externalizar a produção? 

 
24. Como enquadra as actividades da empresa no âmbito das actividades, estratégia e objectivos do 
grupo empresarial? 
 
25. Qual pensa ser o contributo da gestão dos RH para a realização do projecto da empresa? 
 
26. Como caracteriza o posicionamento global da empresa face à necessidade, cada vez mais afirmada, 
de investir nos RH na medida em que estes constituem um factor básico de competitividade? 
 
 
DOCUMENTAÇÃO A SOLICITAR 
 
- Quadros/ tableaux de bordo da função RH. 
- Plano(s) estratégico(s). 
- Documentação ilustrativa das actividades da empresa ao nível da GRH, designadamente: 

- avaliação, caracterização e descrição de postos de trabalho/ de funções; 
- avaliação de desempenho; 
- análises de absentismo; 
- processos de selecção e recrutamento;  
- elaboração e definição interna de perfis/ categorias profissionais; 
- definição e enquadramento das carreiras profissionais. 

- Balanços Sociais. 
- Organigrama da função RH. 
- Documentação sobre Higiene e Segurança no Trabalho. 
- Documentação sobre o processo de outsourcing/ externalização da fabricação das cubas dos 

transformadores de distribuição, dos transformadores de potência e da aparelhagem de média tensão 
e a eventual reconversão dos trabalhadores que asseguram estas actividades. 

- Informação relativa ao trabalho temporário. 
- Informação relativa à regulamentação das relações de trabalho. 
- Notas de organização diversas. 
- Outra documentação relevante. 
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GUIÃO DE ENTREVISTA AO RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 
 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 

- � Apresentação institucional. 
- � Apresentação do objecto de estudo. 
- � Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- � Garantir o anonimato do entrevistado. 

 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
 
I. ESTRUTURA, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO 
 
1. Como é constituída a estrutura interna de formação?  

 
1.1. Quais as principais fases de desenvolvimento que a caracterizam?  
1.2. Quando e em que contexto se iniciam de forma continuada as práticas de formação? 
1.3. Quais as razões que levaram o grupo empresarial a apostar no desenvolvimento da formação de 
forma permanente e continuada? 
1.4. Quais os profissionais que asseguram esta actividade? (aferir: posição hierárquica, 
habilitações escolares e profissionais)? 

 
2. A estrutura de formação é certificada? 

 
 2.1. Por que entidade? 
 
3. Quais as actividades desenvolvidas (aferir: diagnóstico, concepção, planificação, avaliação)? 
 
4. Que tipo de acções de formação têm sido desenvolvidas (aferir: internas e externas, públicos-alvo, 
formação inicial ou contínua, áreas de formação privilegiadas, programas de apoio)? 
 
5. Quais são os objectivos de curto, médio e longo prazos que têm presidido ao desenvolvimento e 
concretização da formação? 
 
6. Desde quando é que é elaborado um plano de formação? 
  

6.1. Trata-se de um plano geral para todas as empresas do grupo, ou para cada uma das empresas? 
6.2. Qual o seu período de vigência?  

6.2.1. O plano é alvo de ajustamentos? 
6.2.2. Com que periodicidade? 

6.3. Quais os seus objectivos?  
6.4. Quem são as pessoas responsáveis pela sua elaboração? 
6.5. Quais os instrumentos utilizados na elaboração do plano (aferir: avaliação de necessidades de 
formação, análise e descrição de postos de trabalho, análise e avaliação de funções, definição 
de perfis profissionais e de perfis de formação)? 
6.6. Costumam proceder a levantamentos de necessidades de formação?  

6.6.1. Como é que estes são realizados? 
6.6.2. Quais os instrumentos utilizados? 
6.6.3. Quais as pessoas implicadas (aferir: dirigentes, quadros superiores e intermédios, 
superiores hierárquicos directos, trabalhadores operacionais)?   

 
7. Quem decide, elabora e gere o orçamento relativo às actividades de formação? (aferir: o nível 
hierárquico)? 
  

7.1.Têm recorrido a financiamentos externos?  
7.1.1. Quais? 

7.2. Tem ideia da percentagem do investimento realizado em formação em relação ao total da massa 
salarial (aferir: se está a incluir ou não os financiamentos externos a fundo perdido)?  
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8. Sei que têm planeado um novo esquema de formação para 2000. 
 
8.1. Quais são, genericamente, as suas linhas orientadoras? 
8.2. Quais as razões que estão na base desta nova aposta? 
8.3. Quais as áreas e conteúdos de formação privilegiadas? 
8.4. Quem são os principais públicos-alvo? 
8.5. Quais as acções actualmente em curso? 
8.6. Quais os profissionais da Electrotensão abrangidos (aferir: se são os grupos profissionais em 
estudo – serralheiros, electricistas, trabalhadores “metalomecânicos”, chefias directas – e em 
que direcções)? 

 
9. No que diz respeito à tomada de decisão em termos de acções de formação a realizar para os 
trabalhadores operacionais: 
  

9.1. A que nível hierárquico é que se tomam estas decisões? 
9.2. Como se processa esta decisão?  
9.3. Que critérios são tidos em conta?  
9.4. Recorrem a serviços externos especializados para a tomada de decisão? Quais? Qual o seu 
papel? 
9.5. Quem define os objectivos específicos da formação? 
9.6. Com se têm articulado os projectos, as mudanças e as inovações aos níveis dos RH, tecnológico, 
produtivo e organizativo com a planificação e o desenvolvimento da formação e das competências dos 
trabalhadores (solicitar exemplos)? 
9.7. Genericamente, os projectos, as mudanças e as inovações aos níveis tecnológico, produtivo e 
organizativo e dos RH têm contemplado medidas de acompanhamento e avaliação? 

9.7.1. Que tipo de medidas (aferir: discussão de reflexão, análise de problemas)? 
9.7.2. Com que objectivos? 
9.7.3. Quem é que participa nessas actividades? 

 
10. Relativamente à concepção da formação dirigida aos operacionais: 
  

10.1. Como se costumam elaborar os programas das acções de formação (aferir: formação de 
catálogo, formação de catálogo adaptada às necessidades da empresa e características dos 
trabalhadores, formação concebida internamente)? 
10.2. Quem são as pessoas responsáveis por esta actividade?  
10.3. Quais as pessoas, instituições ou empresas envolvidas neste processo de concepção da 
formação?  
10.4. Qual o grau de influência e de participação dos trabalhadores na definição dos conteúdos de 
formação?  
10.5. Quem são os formadores? 

10.5.1. São internos ou externos à empresa? 
10.5.2. Quais as suas qualificações (aferir: fornecedor de equipamento, monitores internos, 
técnicos especializados em formação e/ ou em áreas específicas)? 

 
11. Relativamente às acções de formação direccionadas para os operacionais, gostava de saber:  
 

11.1. Onde se realizam? 
11.2. Recorrem a instituições especializadas em formação?  

11.2.1. Quais? 
11.2.2. Quais os critérios de selecção destas instituições? 
11.2.3. Quem toma estas decisões? 

11.3. Quais os profissionais alvo destas acções de formação (aferir: encarregados, chefes de 
secção, chefes de equipa, trabalhadores operacionais)?  
11.4. Quais os objectivos que se pretendem atingir no que se refere à qualificação dos trabalhadores 
(aferir: recomposição interna – reclassificação/ especialização, aperfeiçoamento, reciclagem – 
reconversão/ reclassificação e reconversão externas)? 
11.5. Quais os critérios privilegiados para seleccionar os trabalhadores que vão frequentar a 
formação?  

11.5.1. Como se processa a sua selecção? 
11.5.2. Qual o grau de participação dos trabalhadores nesta decisão? (aferir: imposta, 
negociada, voluntária) 

11.6. Qual tem sido o grau de adesão dos trabalhadores a estas iniciativas? 
11.7. Tem noção da duração mínima e máxima aproximada destas acções?  
11.8. Ocorrem mais frequentemente em horário laboral e/ou pós-laboral? 
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11.9. Que tipo de conteúdos de formação é que são ministrados (aferir: prático, técnico, 
metodológico, teórico, comportamental/ relacional, formações gerais escolares)? 
11.10. Quais as modalidades de aprendizagem privilegiadas? (aferir: formação no posto de 
trabalho, formação em sala de aula, formação em alternância – na empresa e fora da empresa, 
no posto de trabalho e em sala de aula)? 
11.11. A formação que é ministrada aos trabalhadores dá origem a algum diploma?  

11.11.1. Qual a sua validade e reconhecimento interno e externo (aferir: aprovação, frequência)? 
11.12. A empresa costuma organizar acções de acompanhamento da formação?  

11.12.1. De que tipo (aferir: motivação, sensibilização, integração, esclarecimento)? 
11.12.2. Em que momentos?  

11.13. São realizados processos de avaliação da formação? 
11.13.1. É uma prática habitual da empresa?  
11.13.2. Como se processa esta avaliação? 
11.13.3. Que tipo de instrumentos são usados? 
11.13.4. Quais os critérios privilegiados (aferir: resultados globais da empresa, desempenho 
individual, desempenho da equipa, motivação, etc.)? 
11.13.5. A quem são comunicados os resultados desta avaliação? 

11.14. Genericamente, a formação planeada corresponde à realizada ou há desvios? 
11.14.1. De que tipo? 
11.14.2. Quais as razões que estão na sua base? 

 
12. Como caracteriza o grau de motivação, de envolvimento e de participação dos trabalhadores na 
formação? 
 
13. Quais as principais dificuldades com que o grupo empresarial se depara na área da formação (aferir: 
relativas a orçamentos, estruturas físicas de formação, concepção da formação, formadores, 
características dos próprios formandos)? 
 
14. Quais as principais vantagens e inconvenientes com que empresa se confronta no domínio da 
formação dos trabalhadores?   
 
 
II. ARTICULAÇÃO ENTRE AS POLÍTICAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO E DE GESTÃO DOS RH 
 
15. Qual a relação entre as práticas de formação e a gestão dos RH nos seguintes domínios: 
 

15.1. Recrutamento e selecção de pessoal (aferir: se os trabalhadores recrutados são, 
habitualmente, alvo de acções de formação, se é uma prática diferenciada, em que situações e 
quais os objectivos)? 
15.2. Mobilidade interna funcional (aferir: entre postos de trabalho, entre secções/ equipas de 
trabalho)? 
15.3. Gestão de carreiras e promoções? 
15.4. Política salarial? 
15.5. Afastamento e despedimento de trabalhadores? 
15.6. Práticas de informação e comunicação? 
15.7. Avaliação do desempenho? 

 
 
III. ARTICULAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO FORMAL E APRENDIZAGEM INFORMAL 
 
16. Descreva-me a configuração dos protocolos que o grupo empresarial e a empresa têm estabelecido 
com o Ministério da Educação.  
 

16.1. Desde quando é que são estabelecidos?  
16.2. Com que escolas? 
16.3.Quais os objectivos? 
16.4. Em que se concretizam (aferir: estágios, selecção e recrutamento de alunos)? 
16.5. Quais as áreas de educação/ formação privilegiadas? 
16.6. Que balanço realiza das actividades resultantes destes protocolos? 

 
17. A empresa desenvolve acções de educação de adultos/ de ensino recorrente? 
 

17.1. Com que objectivos? 
17.2. Quais são os públicos-alvo? 
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18. Há algum tipo de articulação entre a formação inicial e a formação contínua? 
 
19. A empresa dispõe de algum sistema de incentivos/ regalias para os trabalhadores que pretendem 
completar a sua formação escolar? 
                   

19.1. De que tipo? 
19.2. Quais as condições necessárias para ter acesso a tal sistema? 

 
20. Que importância atribui ao grau de escolaridade formal detido pelos trabalhadores? 
 
21. Há algum tipo de articulação entre a formação formal e a aprendizagem informal dos trabalhadores na 
sua actividade quotidiana de trabalho?  
 

21.1. Que contornos assume? 
21.2. Qual o papel desempenhado por cada uma destas duas formas de aprendizagem? 
21.3. Pensa que uma é mais importante do que outra?  
21.4. Há funções ou postos de trabalho em que uma ou outra são mais importantes? Quais? 

 
22. Em termos de balanço global, qual a sua opinião acerca da formação desenvolvida?   
 

22.1. Quais os contributos concretos da formação para o desenvolvimento dos conhecimentos dos 
trabalhadores? 
22.2. E para a realização do projecto do grupo empresarial? 
22.3. E concretamente, para a concretização das mudanças que se têm vindo a implementar nas 
empresas?  
22.4. Em que domínios considera que a formação poderá contribuir de forma mais decisiva para o 
grupo empresarial?  

 
23. O grupo pensa continuar a investir em formação?  
 
 
IV. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO E GRUPOS PROFISSIONAIS 
 
24. Quem são os trabalhadores operacionais chave da empresa, ou seja, aqueles que desempenham as 
funções mais importantes, estratégicas e decisivas para a prossecução dos objectivos da empresa 
(aferir: categorias profissionais, profissões)? 
 

24.1. Estes trabalhadores são alvo de práticas de formação diferenciadas (solicitar exemplos)? 
24.2. E práticas de gestão dos RH? 

  
25. Quem são os trabalhadores operacionais secundários da empresa, ou seja, aqueles que 
desempenham as funções facilmente substituíveis e menos importantes para a prossecução dos 
objectivos da empresa (aferir: categorias profissionais, profissões)?  
 

25.1. Estes trabalhadores são alvo de práticas de formação diferenciadas (solicitar exemplos)? 
25.2. E práticas de gestão dos RH? 

 
26. Relativamente a cada um dos seguintes grupos profissionais – serralheiros, soldadores, electricistas, 
trabalhadores “metalomecânicos” (tais como torneiros e fresadores), chefias directas (chefes de equipa, 
de secção e encarregados): 

 
26.1. Considera que são trabalhadores que desempenham funções estratégicas e indispensáveis para 
a empresa, ou são tão importantes como quaisquer outros na área da produção?  
26.2. Tratam-se de funções em regressão em termos da sua importância? Porquê? 
26.3. São trabalhadores facilmente substituíveis? 
26.4. Qual é a sua percepção em termos do desempenho profissional dos mesmos (aferir: 
competências profissionais, polivalência, desempenho)? 
26.5. E da sua importância face à estratégia e projectos da empresa? 
26.6. Há algum tipo de medidas de gestão dos RH e da formação diferenciadas para estes grupos 
profissionais?  

26.6.1. Em que domínios? 
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DOCUMENTAÇÃO A SOLICITAR 
 
- Planos de formação de 1999 e 2000: informação genérica e sintética relativamente ao grupo 

empresarial e mais pormenorizados para a empresa, atendendo às suas cinco direcções. 
- Consulta de dossiers de formação em geral e da direccionada para os profissionais em análise, de 

modo a aferir, designadamente, conteúdos, cargas horárias, objectivos e formadores. 
- Documentação relativa ao diagnóstico, levantamento de necessidades, organização e avaliação da 

formação. 
- Documentação relativa aos protocolos com o Ministério da Educação e com as respectivas escolas 

secundárias. 
- Outra documentação relevante. 
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Anexo E 

GUIÃO DE ENTREVISTA AOS TRABALHADORES 
 
 
PROTOCOLO DA ENTREVISTA 
 

- � Fazer a apresentação institucional e profissional da investigadora. 
- � Apresentar os temas do estudo: o trabalho, as profissões, a formação, a aprendizagem. 
- � Apresentar as profissões escolhidas para a selecção dos entrevistados. 
- � Informar que foi solicitada autorização à administração da empresa. 
- � Garantir a confidencialidade da informação e o anonimato dos entrevistados. 
- � Solicitar disponibilidade para a realização da entrevista. 
- � Solicitar autorização para gravar a entrevista. 
- � Apresentar as dimensões constitutivas da entrevista. 

 
 
No fundo, o que lhe peço é que CONVERSEMOS acerca de si, do seu trabalho e da empresa. 
 
 
GUIÃO DA ENTREVISTA 
 
Proponho então que comecemos por falar de quando começou a trabalhar. 
 

I. TRAJECTÓRIA PROFISSIONAL 
 
1. Qual é a sua profissão? 
 
2. Com que idade começou a trabalhar? 
 

I. 1. Trajectória profissional externa (anterior à entrada na empresa) 
 
3. Desde que começou a trabalhar, teve outros empregos para além deste? 
 

3.1. [Se sim] Quantos? 
 
Gostaria então que me falasse primeiro dos empregos que teve antes de entrar para a 
Electrotensão. 
 
[Questões para cada um dos empregos] 
 
4. Quanto tempo esteve neste emprego? 
 
5. E qual era... [preencher quadro] 
 
6. Dos empregos que teve antes de vir trabalhar para a Electrotensão, quais foram os mais importantes 
para si?  
 

6.1. Porquê? 
 

I.2. Actividades profissionais complementares 
 
7. Para além da sua profissão principal, tem ou já teve outro tipo de actividades complementares, fora da 
empresa? 
 
8. Relativamente a cada uma das actividades, diga-me, por favor... [preencher quadro] 
 
9. Porque é que teve/ tem uma actividade complementar? 
 
10. Gostava/ gosta do que fazia/ faz nessa actividade? 
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I.3. Trajectória de desemprego 
 
11. Alguma esteve vez desempregado? 
 

11.1. Quantas vezes? 
 
12. Em relação a cada um das situações de desemprego, diga-me, por favor... [preencher quadro] 
 
13. Porque é que esteve desempregado? 
 

I.4. Trajectória profissional interna 
 
Agora gostava que conversássemos acerca do seu trabalho e da sua situação nesta empresa. 
 
14. Há quanto tempo trabalha nesta empresa? 
 
15. Como é que conseguiu este emprego?  
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- pedido de emprego à empresa; 
- resposta a anúncios; 
- inscrição no Centro de Emprego; 
- por intermédio de um Centro de Formação Profissional; 
- conhecimentos pessoais (familiares, amigos, vizinhos); 
- por ter familiares a trabalhar na empresa; 
- por intermédio de colegas de trabalho; 
- após a realização de um estágio na empresa; 
- etc.] 
 
16. Porque é que veio trabalhar para a Electrotensão? 
 
17. Na Electrotensão passou por várias situações profissionais diferentes?  
 

17.1. [Se sim] Quantas? 
 
Gostaria então que me falasse de cada uma delas. 
 
[Questões para cada uma das situações profissionais] 
 
18. Quanto tempo esteve nesta situação profissional? 
 
19. E qual era... [preencher quadro] 
 
20. Descreva-me o trabalho que fazia nas diferentes situações profissionais.  
[Deixar o entrevistado responder livremente, mas ter em conta os seguintes domínios a 

caracterizar, procurando comparar as várias situações profissionais: 
- tipo de tarefas: mais complicadas, mais simples, iguais, mais diversificadas, menos 

diversificadas, iguais; 
- ritmo de trabalho: maior, menor, igual; 
- carga de trabalho: maior, menor, igual; 
- grau de independência com que faz o trabalho: maior, menor, igual; 
- tipo de máquinas e ferramentas com que trabalha; 
- tipo de produto; 
- grau de responsabilidade: maior, menor, igual; 
- grau de dificuldade: maior, menor, igual; 
- conhecimentos necessários; 
- etc.  
- Se necessário, solicitar a descrição de um dia normal de trabalho.] 
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II. ACTIVIDADE DE TRABALHO E APRENDIZAGEM 
 
Vamo-nos agora centrar no trabalho que faz actualmente. 
 

II. 1. Conteúdo da actividade de trabalho 
 
21. Em que consiste o seu trabalho? 
 
Para as questões que se seguem podemos, se quiser, partir de um exemplo: o fabrico de uma 
peça, a montagem de um componente ou de um produto. 
 
[Procurar saber: 
- identificação das fases do trabalho e localização na cadeia operatória total do sector/ equipa e 

da direcção; 
- perceber se sabe qual a peça/ a operação/ a tarefa a montante e a jusante; 
- tipo de produto; 
- máquinas e ferramentas; 
- espaço ocupado; 
- postos de trabalho; 
- grau de dificuldade; 
- se a sequência das operações é ininterrupta, se o operador pode deixar a máquina a trabalhar 

sozinha, se o operador tem e pode parar a máquina quando não está presente; 
- tipo de actividades: preparação do trabalho, recepção, análise, interpretação e tratamento da 

informação, execução, vigilância da execução, coordenação e controlo, manutenção e 
conservação das máquinas e ferramentas, gestão; 

- etc.] 
 
22. Quais são as tarefas que faz sempre num dia normal de trabalho? 
 
23. E as que faz raramente? 
 
24. [Só para os entrevistados das direcções Transformadores de Potência, Transformadores de 
Distribuição e Aparelhagem de Média Tensão] Quais são as fases do processo de fabrico da secção/ 
da equipa/ do sector? 
 
25. Quais são as fases de fabricação/ montagem... [referir o produto ou a direcção]? 
 
26. O que é que mais lhe exige o seu trabalho? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora:  
- atenção;  
- ritmo de trabalho;  
- ler;  
- escrever;  
- fazer contas;  
- medir;  
- interpretar;  
- decidir;  
- comunicar/ falar;  
- olhar/ observar;  
- ouvir; 
- etc.]  
 
27. Quais são, para si, os conhecimentos necessários para fazer as tarefas/ funções que desempenha 
actualmente? 
 
28. E que capacidades pensa serem necessárias? 
 
29. De todo o tipo de trabalhos existentes aqui no seu sector/ secção/ equipa/ célula/ direcção, quais é 
que já fez?  
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30. De tudo o que fez em termos de trabalho aqui na empresa, desde que entrou até hoje, o que é que 
mais gostou de fazer?  
 

30.1. Porquê? 
 
31. E o que é que menos gostou e menos gosta?  
 

31.1. Porquê? 
 
32. Para além do seu trabalho, que outras tarefas acha que está preparado para fazer? 
 

32.1. E costuma fazer?  
32.1.1. Quais? 

 
II.2. Incidentes, problemas, perturbações 

(atrasos/ erros/ defeitos/ incorrecções do plano/ não conformidades) 
 
33. Durante o seu trabalho, quais são os principais problemas/ imprevistos com que se depara? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora:  
- avaria das máquinas; 
- falta de ferramentas; 
- abastecimento de matérias primas ou componentes; 
- falhas na planificação/ programação do trabalho; 
- etc.]  
 

33.1. E com que frequência ocorrem? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora:  
- todos os dias;  
- todas as semanas;  
- uma vez por mês;  
- etc.] 
 
33.2. Como é que os resolve? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora:  
- há ou não procedimentos definidos;  
- quais as pessoas implicadas;  
- diagnostica, consulta alguém, resolve autonomamente;  
- rapidez de resolução; etc.] 

 
34. É costume ser chamado pelos seus colegas para resolver problemas que surgem no trabalho deles? 
 

34.1. [Se sim] Nesses casos, como é que faz? 
 
35. Pensa que aprende ao resolver problemas (seus e/ ou dos seus colegas)?  
 

35.1. Porquê? 
 
36. O que é que pode acontecer/ acontece caso a peça/ componente/ produto que faz tiver algum defeito/ 
problema? 
 

II.3. Práticas de comunicação e informação 
 
37. Que documentação tem disponível no seu posto de trabalho? 
 
38. Há algum tipo de informação que pense que deveria ter e não tem?  
 

38.1. Qual? 
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39. Para além da documentação que referiu, recebe mais alguma, mesmo que não seja directamente 
relacionada com o seu trabalho?  
 

39.1. Qual? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- circulares internas; 
- comunicações internas; 
- jornal da empresa; 
- jornal da comissão de trabalhadores; 
- etc.] 

 
39.2. Costuma ler essa documentação? 

 
40. Como é que tem conhecimento das decisões que são tomadas pela empresa? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- informação oral dada pelos chefes; 
- informação escrita dada pelos chefes; 
- informação dada pelos colegas; 
- reuniões com os quadros; 
- ordens de serviço; 
- circulares internas; 
- comunicações internas; 
- jornal da empresa; 
- jornal da comissão de trabalhadores; 
- etc.] 
 
41. Tem algum tipo de informações acerca dos resultados do seu trabalho? 
 
42. E dos resultados da sua secção/ célula/ sector/ equipa/ direcção? 
 
43. E dos resultados da empresa?  
 

II. 4. Relacionamento interpessoal 
 
44. Quais são as pessoas com quem tem de trabalhar sempre e directamente? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- colegas de trabalho das máquinas/ postos de trabalho vizinhos; 
- colegas de trabalho de toda a secção/ célula/ sector/ equipa; 
- colegas de outras secções/ células/ sectores/ equipas; 
- colegas de trabalho de outras direcções; 
- colegas de trabalho de outras empresas do grupo empresarial; 
- chefias directas; 
- clientes e fornecedores internos; 
- clientes externos; 
- fornecedores externos; 
- dirigentes de produção, de qualidade, de projecto; 
- etc.] 
 
45. Com que pessoas é que costuma conversar e conviver mais frequentemente aqui na empresa? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- Colegas de trabalho das máquinas/ postos de trabalho vizinhos » Que profissões 

desempenham? 
- Colegas de trabalho da equipa » Que profissões desempenham? 
- Colegas de trabalho de equipas vizinhas » Que profissões desempenham? 
- Colegas de trabalho do sector » Que profissões desempenham? 
- Colegas de outras direcções » Que profissões desempenham? 
- Chefias directas. 
- Chefias intermédias. 
- Dirigentes de produção, de qualidade, de projecto.] 
 

45.1. É destas pessoas que se sente mais próximo na empresa? 
45.2. [Se não] Então de quem é que se sente mais próximo? 

 
46. Quem considera que são os seus colegas de trabalho? 
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47. Qual é a sua opinião acerca dos seus colegas de trabalho? 
 
48. Como são as relações entre os colegas de trabalho desta equipa/ sector/ célula/ secção/ direcção? 
 
49. [Só para os entrevistados das direcções Transformadores de Potência, Transformadores de 
Distribuição e Aparelhagem de Média Tensão] E entre os restantes trabalhadores da direcção? 
 
50. E os trabalhadores da Electrotensão em geral? 
 
51. O que é que considera que os seus colegas mais apreciam em si? 
 
52. E o que é que pensa que o seu chefe mais aprecia em si? 
 
53. Fora das horas de trabalho costuma encontrar-se com os seus colegas de trabalho?  
 

53.1. [Se sim] Onde?  
53.2. Com que frequência? 

 
54. Com quem costuma almoçar habitualmente? 
 
55. Qual é a sua opinião acerca do seu chefe? 
[Saber o tipo de relações: se o chefe trata os trabalhadores todos da mesma maneira, se é uma 
relação positiva ou negativa, etc.] 
 
56. Costuma dizer quais são as suas opiniões ao seu chefe?  
 

56.1.[Se sim] Como?  
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- por via oral;  
- por escrito; 
- correio electrónico; 
- caixa de sugestões; 
- nas reuniões de carácter regular; 
- nas reuniões anuais; 
- nas reuniões de equipa; 
- através de entidades representativas (ex: comissão de trabalhadores); 
- por intermédio dos seus chefes; 
- etc.] 

 
57. Conhece os membros da administração da empresa? 
 

57.1. Costuma dizer as suas opiniões à administração? 
57.2. [Se sim] Como? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- por via oral;  
- por escrito; 
- correio electrónico; 
- caixa de sugestões; 
- nas reuniões de carácter regular; 
- nas reuniões anuais; 
- nas reuniões de equipa; 
- através de entidades representativas (ex: comissão de trabalhadores); 
- por intermédio dos seus chefes; 
- etc.] 

 
II. 5. Condições físicas, de higiene e segurança do trabalho 

 
58. Quantas horas trabalha, em média, por dia aqui na empresa? 
 
59. Há algum tipo de perigos a que se exponha? 
 
60. Já teve algum acidente de trabalho? 
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61. Sofreu ou sofre de alguma doença profissional, que tenha sido causada pelo seu trabalho? 
 

II.6. Dinâmicas de aprendizagem 
 
Gostaria agora de conversar consigo sobre a sua aprendizagem. 
 
62. Como é que aprendeu a sua profissão? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- ao resolver problemas; 
- a fazer serviços externos/ a trabalhar para outras fábricas da empresa; 
- a fazer serviços externos em clientes; 
- com colegas de trabalho mais experientes; 
- com os chefes; 
- a ocupar vários postos de trabalho; 
- ao fazer o trabalho de outros trabalhadores que substituiu; 
- na escola; 
- com familiares; 
- na formação; 
- ao ensinar outros trabalhadores; 
- etc.]  
 
63. Dedica algum tempo de trabalho a ensinar outros colegas?  
 
64. Costuma experimentar novos métodos de trabalho/ novas formas de trabalhar?  
[Solicitar exemplos] 
 
65. Alguma vez apresentou sugestões de melhoria ou alteração do seu trabalho?  
[Solicitar exemplos] 
 

65.1. [Se sim] Alguma vez foi premiado por isso?  
65.1.1. Como? 

 
66. De quanto tempo de aprendizagem pensa que necessita uma pessoa que comece a fazer o seu 
trabalho para fazer todas as tarefas que faz? 
 
67. De toda a sua vida profissional, quais as fases/ momentos que mais contribuíram para a 
aprendizagem da sua actual profissão? 
 
68. Como pensa que se adquirem os conhecimentos necessários para o trabalho que faz actualmente? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- no exercício da actividade de trabalho; 
- por via da formação profissional; 
- por ambas as vias.] 
 

III. SATISFAÇÃO E VALORES FACE AO TRABALHO 
 
69. Que significado tem para si o seu trabalho? 
 
70. O que é que mais aprecia no seu trabalho/ na sua profissão/ no seu emprego em termos gerais? 
 
71. E o que é que menos aprecia no seu trabalho/ na sua profissão/ no seu emprego? 
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72. Tendo em conta o seguinte conjunto de aspectos relacionados com o seu trabalho, diga se está muito 
satisfeito, satisfeito ou insatisfeito, relativamente a cada um deles: 
[MOSTRAR CARTÃO    Muito  Satisfeito Insatisfeito 
      satisfeito 
- � Relações com os colegas de trabalho 
- � Relações com os chefes 
- � Liberdade na execução do trabalho 
- � Desenvolvimento das capacidades 
- � Possibilidades de promoção 
- � Variedade das tarefas realizadas 
- � Responsabilidade ao fazer o trabalho 
- � Estabilidade/ segurança do emprego 
- � Darem valor à sua dedicação ao trabalho 
- � Higiene e segurança no trabalho 
- � Salário 
- � A sua profissão] 
 
73. Como se sente quando faz um trabalho bem feito? 
 
74. E quando faz mal? 
 
75. O que é que faz nos seus tempos livres, fora do trabalho? 
 

IV. PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

IV.1. Reconhecimento social 
 
76. Gosta da sua profissão? 
 
77. Porque é que tem esta profissão? 
 
78. Pensa que o nome da sua profissão, ou seja, de ... [designação da profissão] é adequado ao 
trabalho que faz?  
 

78.1. Porquê? 
 
79. Quais são as características que considera que distinguem a sua profissão das outras que há na 
direcção? 
 
80. [Questão a colocar nos casos em que a pessoa se identifica com a profissão em que está 
incluída em termos de grupo profissional] Gostaria que me acabasse as seguintes frases: 
- Nós, os... [designação da profissão] somos... 
- Eles os... [designação da profissão] são... 
 Ex: 
- Nós os electricistas somos os mais esforçados. 
- Eles os serralheiros são os mais bem remunerados. 
 
[MOSTRAR CARTÃO com as frases para completar; atender à profissão do entrevistado, a todas 
as restantes profissões objecto de estudo e à direcção em que o entrevistado se enquadra: 
- Nós, os Electricistas somos  ________________________________________________ 
- Nós, os Soldadores somos  ________________________________________________  
- Nós, os Torneiros somos  ________________________________________________  
- Nós, os Fresadores somos  ________________________________________________  
- Nós, os Mandriladores somos  ________________________________________________  
- Nós, os Serralheiros somos  ________________________________________________  
- Eles, os Electricistas são  ________________________________________________  
- Eles, os Soldadores são  ________________________________________________  
- Eles, os Torneiros são  ________________________________________________  
- Eles, os Fresadores são  ________________________________________________ 
- Eles, os Mandriladores são  ________________________________________________ 
- Eles, os Serralheiros são  ______________________________________________ ] 
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81. Pensa que os seus conhecimentos estão adequados ao trabalho que faz?  
 

81.1. Porquê? 
 
82. Pensa que só alguém com a sua profissão é capaz de fazer o seu trabalho?  
 

82.1. Porquê? 
 
83. Para si o que é ser... [designação da profissão] 
 
84. Tem carteira profissional?  
 
 84.1. [Se sim] O que é que a carteira profissional especifica relativamente à sua profissão? 
 
85. Se pudesse ter escolhido a sua profissão, escolheria esta ou outra profissão?  
 

85.1. Porquê? 
 
86. Ser hoje... [designação da profissão] é diferente do que era quando começou a trabalhar ou é igual?  
 

86.1. [Se diferente] Quais foram as mudanças que ocorreram? 
 
87. Considera-se operário? 
 
88. Para si o que é ser operário? 
 
89. Para si o que é ser uma pessoa competente? 
 
90. Considera-se uma pessoa competente? 
 
91. Sente que faz parte de um grupo no interior da empresa?  
 

91.1. [Se sim] Que grupo é esse? 
91.2. Quem é que constitui esse grupo? 
91.3.O que é que aproxima as pessoas desse grupo?  
91.4. E o que é que os diferencia em relação a outros grupos? 
91.5. Quais são os membros dos outros grupos? 

 
92. É sindicalizado?  
 

92.1. Porquê? 
 
93. Conhece os membros da comissão de trabalhadores? 
 

93.1. Qual é a sua opinião acerca da actividade da comissão de trabalhadores? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- defende os interesses dos trabalhadores; 
- só beneficia os delegados e dirigentes sindicais; 
- não serve para nada; 
- não é assunto que lhe interesse.] 

 
IV.2. Projectos profissionais 

  
94. Como pensa que será o seu futuro profissional aqui na empresa? O que pensa fazer?  
[Perceber se são projectos com ou sem concretização perspectivada efectivamente. Grelha 
indicativa para a entrevistadora relativa ao tipo de projectos profissionais:  
- acréscimo da remuneração; 
- acréscimo ou aperfeiçoamento dos saberes; 
- domínio do processo técnico de trabalho; 
- auto-realização no trabalho; 
- mobilidade profissional/ funcional interna (promoção profissional); 
- saída da empresa; 
- saída do mercado de emprego; 
- estabilidade do emprego.] 
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95. Gostava de fazer um trabalho diferente do que faz?  
 

95.1. [Se sim] Qual? 
 

IV.3. O sujeito e a empresa 
 
Gostaria agora que me falasse da empresa em si 
 
96. A Electrotensão é uma grande e já antiga empresa e existem certamente momentos que ficaram na 
sua memória e que hoje são recordados. Conte-me alguns desses momentos de que se recorda. 
 
97. Que outros produtos fabrica a Electrotensão? 
 
98. Como é que tem conhecimento disso? 
 
99. Gosta de trabalhar na Electrotensão? 
 

99.1. [Se sim] O que é que mais o motiva a trabalhar nesta empresa? 
 
100. É-lhe indiferente trabalhar aqui na Electrotensão ou noutra empresa qualquer?  
 

100.1. Porquê? 
 
101. O que é que diferencia a direcção... [designação da direcção] das outras?  
 
 101.1. Porquê? 
 
102. [Só para os entrevistados das direcções Transformadores de Potência, Transformadores de 
Distribuição e Aparelhagem de Média Tensão] Qual é a importância da sua equipa/ secção/ célula/ 
sector nos resultados da direcção... [designação da direcção]? 
 
103. Qual é a importância da direcção... [designação da direcção] nos resultados da empresa? 
 
104. O que é que pensa acerca do futuro desta empresa? 
 

V. TRAJECTÓRIA  DE APRENDIZAGEM FORMAL/ FORMATIVA 
 
Gostaria agora que falássemos um pouco acerca dos cursos de formação que já fez (se fez), quer 
na empresa, quer fora da empresa 
 
105. Alguma vez fez cursos de formação? 
 

105.1. [Se sim] Quantos? 
105.2. Na empresa ou fora da empresa? 

 
V.1. Trajectória de aprendizagem formal/ formativa externa à empresa 

 
[Questões para cada um dos cursos de formação] 
 
Relativamente aos que fez fora da empresa, diga-me por favor... 
 
106. Como é que decidiu fazer o curso de formação? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- solicitou à empresa a sua frequência; 
- por iniciativa própria; 
- a empresa/ o chefe propôs que fosse frequentar o curso; 
- a empresa/ o chefe impôs que fosse frequentar o curso; 
- etc.] 
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107. Porque é que fez o curso de formação?  
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- estava desempregado; 
- para criar o meu próprio emprego; 
- não tinha mais nada para fazer e queria ocupar o meu tempo; 
- por gosto e para valorização pessoal; 
- devido a mudanças na empresa onde trabalhava (especificar o tipo de mudanças: técnicas, nas 

tarefas, no produto, na organização do trabalho, tecnológicas, nos métodos de trabalho, no 
conteúdo do trabalho);  

- para melhorar ou adquirir conhecimentos profissionais; 
- para melhorar a minha situação profissional (especificar os domínios: salário, promoção, etc.);  
- para conseguir uma situação de emprego estável; 
- para arranjar emprego; 
- para não perder hábitos de estudo; 
- para ter uma bolsa de formação; 
- para aprender uma profissão; 
- para aprender como funciona a empresa; 
- etc.] 
 
108. Relativamente a cada um dos cursos de formação que fez, diga-me, por favor... [preencher quadro] 
 

V.2. Trajectória de aprendizagem formal/ formativa interna à empresa 
 
Relativamente a cada um dos cursos de formação que fez... 
 
109. Como é que decidiu fazer o curso de formação? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- solicitou à empresa a sua frequência; 
- por iniciativa própria; 
- a empresa/ o chefe propôs que fosse frequentar o curso; 
- a empresa/ o chefe impôs que fosse frequentar o curso; 
- etc.] 
 
110. Relativamente a cada um dos cursos de formação que fez, diga-me, por favor ... [preencher 
quadro] 
 
[Questões genéricas sobre a formação em geral] 
 
111. Porque é que fez os cursos de formação?  
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- por gosto e para valorização pessoal; 
- devido a mudanças na empresa onde trabalhava (especificar o tipo de mudanças: técnicas, nas 

tarefas, no produto, na organização do trabalho, tecnológicas, nos métodos de trabalho, no 
conteúdo do trabalho);  

- para melhorar ou adquirir conhecimentos profissionais; 
- para melhorar a minha situação profissional (especificar os domínios: salário, promoção, etc.);  
- para conseguir uma situação de emprego estável; 
- para não perder hábitos de estudo; 
- para ter uma bolsa de formação; 
- para aprender uma profissão; 
- para aprender como funciona a empresa; 
- etc.] 
 
112. Qual é a sua opinião relativamente aos cursos de formação que fez? 
[Saber opinião relativamente a: formadores, conteúdos formativos, experiência de formação, etc.] 
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113. Quais pensa que são os principais contributos da formação? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- desenvolver a capacidade de agir de forma criativa e inovadora; 
- melhorar a capacidade de análise e resolução de problemas; 
- melhorar os conhecimentos sobre a forma de organizar o trabalho; 
- melhorar a capacidade de controlar o próprio tempo; 
- aumentar os conhecimentos; 
- melhorar a capacidade de se exprimir oralmente; 
- melhorar a capacidade de escrita; 
- melhorar as relações com os chefes; 
- melhorar as relações com os colegas de trabalho; 
- melhorar a capacidade de lidar com situações de conflito; 
- melhorar a capacidade de exprimir os seus sentimentos e opiniões de forma adequada; 
- conhecer-se a si próprio, os seus limites e potencialidades; 
- melhorar a situação de emprego; 
- compreender melhor o trabalho; 
- ficar com um conhecimento do funcionamento das outras secções da empresa e das fases da 

produção; 
- ter maior independência no trabalho; 
- ter mais responsabilidades; 
- etc.] 
 
114. Aplica o que aprendeu no seu trabalho? 
 
115. Pensa continuar a fazer cursos de formação?  
 

[Se sim]  
115.1. Porquê?  
115.2. Em que áreas/ domínios? 

 
116. Pensa que os cursos de formação são importantes para a sua profissão? 
 
117. [Para as pessoas que nunca realizaram nenhum curso de formação] Porque é que nunca 
realizou nenhum curso de formação? 
 

117.1. Pensa vir a fazer algum curso de formação? 
 

VI. CARACTERIZAÇÃO SOCIO-DEMOGRÁFICA 
 
Para finalizar, gostaria que me dissesse ... [preencher quadro]  
 
Questão final: 
 
Há alguma observação, comentário ou opinião que gostasse de acrescentar? 
 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração.
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QUESTÕES A COLOCAR, ESPECIFICAMENTE, AOS TRABALHADORES DA 

DIRECÇÃO FABRICAÇÕES MECÂNICAS 

(ao longo da entrevista quando for oportuno) 

 
A. Qual é a sua situação actual aqui na empresa? 
 
B. Quais foram as propostas que a empresa lhe apresentou? 
[Grelha indicativa para a entrevistadora: 
- ficar na empresa a trabalhar na direcção Fabricações Mecânicas; 
- ir trabalhar para outra direcção da empresa; 
- deixar a empresa por: reforma antecipada, rescisão por mútuo acordo; 
- aderir a medidas de apoio à reinserção no mercado de trabalho, tais como formação; 
- etc.] 
 
C. [Para os que afirmam que vão sair da empresa] Pensa que foram esgotadas todas as possibilidades 
de permanecer na empresa? 
 
D. Porque é que acha que a empresa decidiu fechar a direcção? 
 
E. Pensa que a direcção Fabricações Mecânicas tinha condições para continuar a funcionar?  
 
F. O que é que pensa fazer no futuro? 
[Ter em conta se sai ou não da empresa e caracterizar a situação futura em termos de: profissão, 
situação na profissão, sector de actividade, etc.] 
 
G. [Para os que afirmam que vão sair da empresa] Quando sair da empresa do que é que vai sentir 
mais falta? 
 



 

 

 

I. TRAJECTÓRIA PROFISSIONAL 
 

I. 1. Trajectória profissional externa anterior à entrada na empresa 
 

 Sector de actividade Profissão/ Tipo de 
actividade 

Situação na profissão 
[v. grelha] 

Categoria 
profissional/ 
Titularidade 
profissional 
[v. grelha] 

Emprego principal 1 
 
 
 

   

Emprego principal 2 
 
 
 

   

Emprego principal 3 
 
 
 

   

Emprego principal 4 
 
 
 

   

 

Grelha situação na profissão: 

- patrão (com empregados); 
- trabalhador por conta própria sem empregados (isolado); 
- trabalhador independente (recibo verde); 
- trabalhador por conta de outrem (assalariado); 
- trabalhador  em empreendimento familiar não remunerado; 
- outra situação – Qual? 
 

Grelha titularidade profissional: 

- titular de categoria; 
- ajudante; 
- aprendiz. 



 

 

 

 
I.2. Actividades profissionais complementares 

 

 Sector de actividade Profissão/ Tipo de 
actividade 

Situação na profissão 
[v. grelha] 

Regularidade da 
actividade 
 [v. grelha] 

Actividade 
complementar 1 

 
 
 

   

Actividade 
complementar 2 

 
 
 

   

Actividade 
complementar 3 

 
 
 

   

Actividade 
complementar 4 

 
 
 

   

Actividade 
complementar 5 

 
 
 

   

 
Grelha situação na profissão: 

- patrão (com empregados); 
- trabalhador por conta própria sem empregados (isolado); 
- trabalhador independente (recibo verde); 
- trabalhador por conta de outrem (assalariado); 
- trabalhador  em empreendimento familiar não remunerado; 
- outra situação – Qual? 
  

Grelha regularidade da actividade: 

- regular e permanente; 
- ocasional. 
 



 

 

 

I.3. Trajectória de desemprego 
 

 Duração do desemprego 
[v. grelha] 

Via do desemprego 
[v. grelha] 

Localização temporal do 
desemprego entre as 
situações de emprego 

Situação de desemprego 1 
 
 
 

 
  

Situação de desemprego 2 
 
 
 

 
 

 
 

Situação de desemprego 3 
 
 
 

 
 

 
 

Situação de desemprego 4 
 
 
 

 
 

 
 

 
Grelha duração do desemprego: 

- menos de um mês; 
- de 1 a 6 meses; 
- de 7 meses a 1 ano; 
- mais de um ano. 
 
Grelha via do desemprego:  

- fim do contrato a prazo/ a termo certo; 
- despedimento por iniciativa do trabalhador; 
- despedimento por iniciativa da entidade empregadora; 
- rescisão do contrato por mútuo acordo; 
- outra situação – Qual? 
 



 

 

 

I.4. Trajectória profissional interna 

 

 Profissão 

Categoria 
profissional/ 
Titularidade 
profissional 
[v. grelha] 

Contrato de 
trabalho 

[v. grelha] 

Remuneração 
directa fixa 
[v. grelha] 

Horário de 
trabalho 

[v. grelha] 

Situação 
profissional 1     

 

 
 
 

Situação 
profissional 2     

 
 
 

Situação 
profissional 3     

 
 
 

Situação 
profissional 4     

 
 
 

Situação 
profissional 5     

 
 
 

Situação 
profissional 
actual 

     

 



 

 

 

Grelha titularidade profissional: 
- titular de categoria; 
- ajudante; 
- aprendiz. 

Grelha tipo de contrato de trabalho: 
- contrato permanente; 
- contrato a prazo/ a termo certo; 
- contrato a termo incerto; 
- trabalho independente (recibo verde; contrato de prestação de serviços); 
- contrato de trabalho temporário. 

Grelha remuneração directa fixa: 
- inferior ao definido no CCT; 
- igual ao definido no CCT; 
- superior ao definido no CCT. 
 
Grelha horário de trabalho: 

- turno fixo diurno; 
- turno fixo nocturno; 
- turno rotativo; 
- horário normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

V. TRAJECTÓRIA DE APRENDIZAGEM FORMAL/ FORMATIVA 

 
V.1. Trajectória de aprendizagem formal/ formativa externa à empresa 

 

 Designação/ tema/ 
título 

Natureza 
[v. grelha] 

Data de realização 
(ano) e duração 

Entidade 
responsável 
[v. grelha] 

Local da formação 
[v. grelha] 

Curso de 
formação 1 

     
 

Curso de 
formação 2      

 
Curso de 
formação 3      

 
Curso de 
formação 4      

 
Curso de 
formação 5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

V.2. Trajectória de aprendizagem formal/ formativa interna à empresa 
 

 Designação/ 
tema/  título 

Natureza 
[v. grelha] 

Data de realização 
(ano) e duração 

Entidade 
responsável 
[v. grelha] 

Local da formação 
[v. grelha] 

Curso de 
formação 1 

     

Curso de 
formação 2      

 
Curso de 
formação 3      

 
Curso de 
formação 4      

 
Curso de 
formação 5      

 
 
Grelha natureza do curso de formação: 

- qualificação/ especialização; 
- aperfeiçoamento/ reciclagem; 
- reconversão (interna, externa); 
- acção de sensibilização. 
 

Grelha entidade responsável: 

- a empresa; 
- outra empresa/ instituição – Qual? 
 
Grelha local da formação: 
 
- na empresa; 
- fora da empresa – Onde? 
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VI. CARACTERIZAÇÃO SOCIO-DEMOGRÁFICA 
 
I. Sexo:  
- masculino  ٱ 
- feminino  ٱ 
 
II. Ano de nascimento/ Idade: 
 
III. Estado civil: 

- solteiro   ٱ 
- casado/ união de facto ٱ 
- divorciado/ separado ٱ 
- viúvo   ٱ 

 
IV. Residência – Concelho: ________________________________ 
 
V. Nível de escolaridade mais elevado que completou: _______________________________________ 
 
VI. Idade com que abandonou a escola: ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VII. Relativamente à sua família, gostaria que me dissesse qual é... [caracterizar a situação actual ou a última] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nível de escolaridade 
[v. grelha] 

Condição perante o 
trabalho 

[v. grelha] 

Situação na profissão 
[v. grelha] 

Profissão/ Tipo de 
actividade 

Pai 
 
    

Mãe  
    

Cônjuge  
    

1º filho/ a  
    

2º filho/ a     

3º filho/ a     

4º filho/ a     

5º filho/ a     



 

 

 

Grelha nível de escolaridade: 

- não sabe ler e escrever; 
- sabe ler e escrever;  
- primeiro ciclo do ensino básico (ensino primário – 4º classe); 
- segundo ciclo do ensino básico (6º ano, ciclo preparatório ou equivalente); 
- terceiro ciclo do ensino básico (9º ano, antigo 5º ano de liceu, curso comercial, industrial, artes visuais ou equivalente); 
- ensino secundário (12º ano, propedêutico, curso liceal, antigo 7º ano do liceu ou equivalente); 
- ensino médio (magistério primário, educadores de infância, etc.);  
- ensino superior (bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento). 
 
Grelha condição perante o trabalho: 

- exerce uma profissão; 
- ocupa-se das tarefas do lar; 
- desempregado; 
- reformado; 
- estudante. 
 
Grelha situação na profissão: 

- patrão (com empregados); 
- trabalhador por conta própria sem empregados (isolado); 
- trabalhador independente (recibo verde); 
- trabalhador por conta de outrem (assalariado); 
- trabalhador  em empreendimento familiar não remunerado; 
- outra situação – Qual? 
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Ficha de identificação do entrevistado 

 

Entrevista n.º: ________ 

Data de realização da entrevista: _____/ __/ __ 

Nome do entrevistado: ____________________________________________________________ 

Número mecanográfico: ________ 

Direcção/ sector da empresa: _______________________________________________________ 

Caracterização sociodemográfica:  

- Idade: ________ 

- Estado civil: __________________ 

- Nível de escolaridade: __________________________________________________ 

- Antiguidade na empresa:  _________ 

- Profissão/ actividade de trabalho: _________________________________________ 

Tipo de trabalhador: __________________________ 

Satisfaz os requisitos da amostra: _________ 

Duração da entrevista: __h__ 

 
Observações:  
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Anexo F 

Descrição dos programas nacionais e comunitários de apoio à indústria e 

tipificação dos objectivos das propostas apresentadas 
 

1. DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS 
 
1.1. Programa Específico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa (PEDIP) I: 1988-1992. 
Objectivo: modernizar a indústria portuguesa e reforçar a competitividade, tendo em vista o mercado 
único europeu. 
 
1.1.1. Programa 3: Incentivo ao investimento produtivo. 
Objectivo: estimular a realização de investimentos em empresas industriais que visem a sua 
modernização, a inovação e o desenvolvimento tecnológico, a qualidade dos produtos e a reconversão 
energética. 
 
1.1.1.1. Subprograma 3.1: Sistema de Incentivos PEDIP (SINPEDIP). 
Objectivo: apoiar, selectivamente, projectos, em função das suas características e da sua contribuição 
para a inovação e modernização tecnológica das empresas industriais. 
 
1.1.1.2. Subprograma 3.4: Apoio a Sectores Específicos, no qual se enquadra o Programa de 
Desenvolvimento das Indústrias de Bens de Equipamento (PRODIBE), que se consubstancia num 
programa estratégico transversal de âmbito sectorial.  
Objectivo: enquadrar, adequadamente, os apoios aos sectores ou áreas cujo desenvolvimento é 
considerado estratégico no âmbito da política industrial portuguesa, na medida em que pressupõem o 
domínio dos processos tecnológicos utilizados, podendo desempenhar um papel-chave na autonomia e 
reforço tecnológico dos sectores utilizadores.  
 
1.2. European Community Investment Partners (ECIP). 
Objectivo: promover o investimento de interesse mútuo por parte de operadores comunitários, 
especialmente sob a forma de joint ventures com operadores locais nos respectivos países elegíveis, 
incluindo operações tripartidas com outros países em desenvolvimento destinadas a promover a 
integração regional. 
 
1.2.1. Facilidade 3. 
Objectivo: apoiar a constituição de capital de uma empresa comum ou de uma sociedade local que tenha 
acordos de licença, para a cobertura dos riscos de investimento inerentes aos países em 
desenvolvimento. 
 
1.3. Programa Estratégico de Dinamização e Modernização da Indústria Portuguesa (PEDIP) II: 
1994-1999. 
Objectivo: modernizar a indústria portuguesa, dotando-a de condições de competitividade auto-                        
-sustentada a prazo, num quadro de alargamento de mercados e de mutações profundas da envolvente 
da actividade industrial. 
 
1.3.1. Subprograma 3: Consolidação e reforço das estratégias empresariais. 
Objectivo: desenvolver as estratégias empresariais a médio e longo prazos. 
 
1.3.1.1. Medida 3.1: Diagnósticos e auditorias empresariais. 
Objectivo: incentivar as empresas a fundamentar, de forma integrada, as suas decisões de investimento 
a médio e longo prazos. 
  
1.3.1.1.1. Acção B: Diagnósticos de investimento, podendo integrar opções de desenvolvimento. 
Objectivo: levantamento e análise da necessidade e configuração dos investimentos relativamente a 
todas as áreas funcionais da empresa. 
 
1.3.1.2. Medida 3.2: Aquisição e desenvolvimento de tecnologias. 
Objectivo: os investimentos de I&D orientados para aplicações relevantes na indústria e promovidos por 
empresas industriais. 
 
1.3.1.2.1. Acção B: Projectos de I&D. 
Objectivo: estimular o desenvolvimento de novos produtos. 
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1.3.1.3. Medida 3.3: Inovação e internacionalização das estruturas empresariais.  
Objectivo: contribuir para o desenvolvimento de estratégias empresariais, apoiando investimentos 
equacionados numa óptica integrada. 
Nota: As propostas apresentadas no âmbito desta medida são igualmente apresentadas no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento das Indústrias de Bens de Equipamento e das Tecnologias 
Ambientais (PRODIBETA). 
Objectivo: aumentar o peso das indústrias produtoras de bens de equipamento e das tecnologias 
ambientais na estrutura industrial portuguesa, melhorando e alargando a base empresarial existente. 
  
1.4. Praxis XXI. 
Objectivo: apoiar acções da Intervenção Operacional Ciência e Tecnologia. 
 
1.4.1. Medida 3: Mobilização da Capacidade Científica e Tecnológica para a Inovação e 
Desenvolvimento Regional. 
 
1.4.1.1. Acção 3.1: Programas para o Apoio à Inovação e o Fortalecimento Tecnológico do Tecido 
Empresarial. 
 
1.4.1.1.1. Alínea b: Investigação em consórcio.  
Objectivo: apoiar a realização de actividades de investigação envolvendo empresas e centros de 
investigação, destinadas a endogeneizar certas tecnologias genéricas, ou horizontais, em aplicações de 
âmbito sectorial, que permitam conceber novos produtos, desenvolver processos ou inovar em sistemas. 
Podem integrar-se, igualmente, actividades de formação associadas à investigação e acções de 
consultoria tecnológica associada aos temas seleccionados. As actividades têm de ter uma componente 
significativa de I&D. 
 
1.5. Fundo para a Cooperação Económica (FCE). 
Objectivo: promover o espírito empresarial como um dos elementos motores da política de cooperação 
portuguesa. 
 
2. TIPO DE OBJECTIVOS DAS PROPOSTAS APRESENTADAS 
 
Ampliação das instalações. 
Aumento da capacidade produtiva. 
Melhoria dos padrões de qualidade. 
Modernização do processo produtivo. 
Modernização dos métodos de comercialização. 
Modernização dos métodos de gestão da produção. 
Modernização da gestão financeira. 
Modernização da gestão administrativa. 
Modernização da gestão dos RH. 
Desenvolvimento das actividades de I&D: criação de novos produtos; melhoria de produtos. 
Expansão das actividades da empresa. 
Conquista de mercados. 
Tratamento de resíduos. 
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Anexo G 

Tipificação dos parâmetros de análise do sistema de produção, da organização 

do trabalho, do planeamento e gestão da produção e da gestão da qualidade 

 
1. Sistema de produção 
 
1.1. Produção e produto. 
 
1.1.1. Fluxo da produção: 

- � produção unitária; 
- � produção em série; 
- � produção em processamento contínuo. 

 
1.1.2. Volume da produção: 

- � grandes séries; 
- � pequenas séries. 

 
1.1.3. Variedade da produção: 

- � produtos únicos;  
- � produtos diferenciados; 
- � produtos estandardizados. 

 
1.1.4. Destino da produção:  

- � produção por encomenda: cliente interno, cliente externo; 
- � produção para stock. 

 
1.1.5. Posicionamento no ciclo de vida do produto: 

- � jovem/ em lançamento; 
- � em crescimento; 
- � maduro; 
- � em declínio. 

 
1.2. Sistema técnico. 
 
1.2.1. Tipo de equipamentos: 

- � equipamento manual (ferramentas); 
- � equipamento mecânico-manual; 
- � equipamento mecânico; 
- � equipamento semi-automático (máquinas ferramentas de comando numérico, etc.); 
- � equipamento automático (robots, VAG, centros de maquinagem, etc.). 

 



 1054 

1.3. Grau de integração tecnológica1: 
  
Aplicações   Integração   Integração  Integração  Integração  
Elementares   de 1º nível   de 2º nível  de 3º nível final 
       
 
Concepção da  Concepção assistida  
produção   por computador (CAC) 
 
Concepção do  Programação assistida  Desenho assistido 
sistema técnico   por computador (PAC) por computador/ 
        Manufactura assistida 
Transformação  Máquinas ferramentas por computador  

de controlo numérico  (DAC/MAC) 
(MFCN)  

Manipulação   Robots 
 
Transfers   VAG    Sistema de manufactura 
        flexível (SMF) 
 
Gestão técnica  Ordens de pagamento  
da produção   assistidas por computador 
 
Logística   Armazém automático    Oficina 
           automatizada 
Controlo   Controlo por comando  
    numérico computorizado (CNC) 
 
Gestão   Gestão administrativa e financeira       Manufactura 
administrativa e   assistida por computador             integrada e 
financeira                    assistida  

   por 
                  computador 

 
2. Organização do trabalho 
 
2.1. Modo de desempenho do trabalho: 

- � desempenho individualizado; 
- � desempenho em equipa: restrita, alargada; 
- � desempenho em linha de montagem. 

 
2.2. Forma de ocupação dos postos de trabalho: 

- � sempre o mesmo posto de trabalho; 
- � postos de trabalho semelhantes dentro do mesmo sector/ equipa; 
- � postos de trabalho diferenciados dentro do mesmo sector/ equipa; 
- � postos de trabalho semelhantes em sectores/ equipas diferentes; 
- � postos de trabalho diferenciados em sectores/ equipas diferentes. 

 
3. Planeamento e gestão da produção 
 
3.1. Planeamento da produção. 
 
3.1.1. Periodicidade da realização do planeamento da produção: 

- � curto prazo (mensal ou trimestral); 
- � médio prazo (semestral ou anual); 
- � longo prazo (plurianual com ajustamentos anuais). 

 
3.1.2. Pessoas responsáveis pelo planeamento da produção: 

- � gabinete responsável pela função; 
- � quadros superiores e intermédios; 
- � superiores hierárquicos directos; 
- � trabalhadores operacionais. 

                                                
1 Tipologia elaborada a partir das propostas de Kovács; Ferreira; Santos (1994), Rodrigues (1991). 
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3.2. Gestão – coordenação e controlo – da produção. 
 
3.2.1. Pessoas responsáveis pela gestão da produção:  

- � gabinete responsável pela função; 
- � quadros superiores e intermédios; 
- � superiores hierárquicos directos; 
- � trabalhadores operacionais. 

 
3.2.2. Vias de circulação da informação relativa à produção: 

- � oral; 
- � escrita (por via, por exemplo, de instruções de trabalho); 
- � rede informática. 

 
3.3. Métodos de planeamento e gestão da produção2: 

- � método de tecnologia de optimização da produção (Optimized Production Technology - OPT);  
- � método de manutenção produtiva total (Total Productive Maintenance – TPM); 
- � método de planeamento das necessidades da produção (Management Resources Planning – 

MRP); 
- � método JIT. 
- � método kan ban.   

 
4. Gestão da qualidade 
 
4.1. Normas de certificação: 

- � normas nacionais; 
- � normas internacionais. 

 
4.2. Auditorias de qualidade:  

- � interna; 
- � externa. 

 
4.3. Entidades auditoras e certificadoras externas: 

- � Instituto Português da Qualidade (IPQ)/ Associação Portuguesa de Certificação (APCER); 
- � empresas nacionais; 
- � empresas internacionais. 

 
4.4. Controlo de qualidade:  

- � da concepção; 
- � da documentação; 
- � dos aprovisionamentos/ dos materiais; 
- � do produto; 
- � dos processos; 
- � inspecção e ensaios; 
- � do equipamento; 
- � integral: sistema de qualidade (abarca todos os domínios de controlo de qualidade acima 

referidos). 
 
4.5. Momentos de realização do controlo de qualidade do produto: 

- � em processo de fabrico; 
- � final. 

 
4.6. Técnicas de controlo de qualidade3:  

- controlo estatístico do processo; 
- tratamento da não conformidades; 
- controlo por amostragem. 

                                                
2 Estes métodos são, ora de planeamento, ora de gestão da produção, podendo ainda abarcar ambos. Na 
medida em que a tipificação distinta dos mesmos não é consensual, optamos por os manter de forma 
agregada. Não é também consensual a designação dos mesmos enquanto métodos. O método JIT, por 
exemplo, é, igualmente, definido como uma filosofia de gestão da produção ou como um princípio. Não 
nos iremos deter sobre estes pormenores de designação, optando pela designação de métodos. 
3 A tipificação das técnicas de controlo de qualidade é extensa. Optámos por tipificar apenas as mais 
relevantes para a caracterização da empresa neste domínio, afigurando-se-nos desnecessária a sua 
enumeração exaustiva. 
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4.7. Pessoas responsáveis pelo controlo de qualidade dos produtos: 

- � técnicos especializados; 
- � superiores hierárquicos directos;  
- � trabalhadores operacionais (auto-controlo). 

 
4.8. Níveis de evolução da gestão da qualidade4: 

- � inspecção; 
- � controlo de qualidade; 
- � garantia da qualidade; 
- � gestão da qualidade total. 

                                                
4 Tipologia adaptada de Ganhão (1991), a partir de uma caracterização da evolução das formas de 
controlo da qualidade. 
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Anexo H 

Cálculo dos indicadores constituídos a partir do Balanço Social 
Domínios de 
análise Indicadores Cálculo 

Gestão do 
emprego e da 
mobilidade 

Evolução do efectivo (%) N. º de trabalhadores ao serviço [em Dezembro - em 
Janeiro]/ N.º de trabalhadores ao serviço em Janeiro 

   
Sexo Taxa de emprego masculina (%) N.º de trabalhadores sexo masculino/  

N.º de trabalhadores ao serviço 
    Taxa de emprego feminina (%) N.º de trabalhadores sexo feminino/  

N.º de trabalhadores ao serviço 
   
Idade Taxa de emprego por grupos etários (%) N.º de trabalhadores por grupo etário/  

N.º de trabalhadores ao serviço 
    Nível etário mediano Li (IC) +[ [ n/2 – Fi ac. (IC-1) ]/ Fi ac. (IC) ]x ai (IC) 
    Nível etário médio ∑ fi x ai/ N.º de trabalhadores ao serviço 
    Taxa de emprego de jovens (%) N.º de trabalhadores menores de 25 anos de idade/ 

N.º de trabalhadores ao serviço 
   
Escolaridade Taxa de inabilitação escolar (%) N.º de trabalhadores com escolaridade inferior ao 2º 

ciclo do ensino básico/ N.º de trabalhadores ao 
serviço 

    Taxa de escolaridade ao nível do 2º ciclo 
do ensino básico (%) 

N.º de trabalhadores com o 2º ciclo do ensino básico/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de escolaridade ao nível do 3º ciclo 
do ensino básico (%) 

N.º de trabalhadores com o 3º ciclo do ensino básico/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de escolaridade secundária (%) N.º de trabalhadores com o ensino secundário/ N.º 
de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de escolaridade média e superior 
(%) 

N.º de trabalhadores com o ensino médio e superior/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Qualificação Taxa de emprego por níveis de 

qualificação (%) 
N.º de trabalhadores por nível de qualificação/                     
N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Antiguidade Taxa de emprego por níveis de 

antiguidade (%)  
N.º de trabalhadores por nível de antiguidade/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Vínculos 
contratuais 

Taxa de trabalhadores efectivos (%) N.º de trabalhadores contratados a título permanente/ 
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de trabalhadores contratados a 
termo certo (%) 

N.º de trabalhadores contratados a termo certo/                            
N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de trabalhadores contratados a 
termo certo por níveis de qualificação 
(durante o ano) (%) 

N.º de trabalhadores contratados a termo certo por 
nível de qualificação/ N.º de trabalhadores ao serviço 

   
Movimentos dos 
RH 

Taxa de saídas (%)  Total de saídas/ N.º de trabalhadores ao serviço 

    Taxa de promoções (%) N.º de trabalhadores promovidos/ N.º de 
trabalhadores ao serviço 

    Taxa de promoções por níveis de 
qualificação (%) 

N.º de trabalhadores promovidos por nível de 
qualificação/ N.º total de trabalhadores promovidos 

   Tempo de 
trabalho 

Taxa de absentismo (%) 
 

N.º de horas de trabalho perdidas por ausência/ 
Potencial máximo anual (horas trabalháveis) 

    Taxa de trabalho suplementar (%) Horas de trabalho suplementar/  
Horas efectivamente trabalhadas 
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Domínios de 
análise Indicadores Cálculo 

Gestão das 
remunerações  

Ganho ou custo salarial directo anual (€) Salário directo (salário base + subsídios e prémios 
regulares) + subsídios e prémios irregulares + 
pagamentos em géneros) 

    Salário base médio anual (€) Salário base/ Efectivo médio 
    Remuneração média anual (€) Ganho ou custo salarial directo/ Efectivo médio 
    Leque salarial líquido Maior salário base líquido/ Menor salário base líquido 
    Leque salarial interpretativo Maior salário base líquido (após excluídos os 5% 

mais elevados)/ Menor salário base líquido (após 
excluídos os 5% mais baixos) 

    Carga salarial ou quota-parte das 
despesas gerais com pessoal no VAB 
(%) 

Custos com pessoal/ VAB 
  

    Benefícios sociais anuais per capita (€) Despesas com benefícios sociais/ Efectivo médio 
    Quota-parte das despesas com 

benefícios sociais nas despesas com o 
pessoal (%) 

Total das despesas com benefícios sociais/ Custos 
com o pessoal 

   
Gestão da 
formação 

Taxa de participação em acções de 
formação profissional (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções de 
formação profissional/ Efectivo médio 

    Taxa de participação em acções internas 
de formação profissional (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções internas 
de formação profissional/ Efectivo médio 

    Taxa de participação em acções externas 
de formação profissional (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções externas 
de formação profissional/ Efectivo médio  

    Taxa de participação em acções de 
formação profissional por níveis de 
qualificações (%) 

N.º de trabalhadores abrangidos por acções de 
formação profissional por nível de qualificação/ N.º 
de trabalhadores ao serviço por nível de qualificação 

    Incidência da formação profissional 
(horas/ trabalhador) 

N.º total de horas dispensadas em formação 
profissional/ N.º de trabalhadores ao serviço 

    Incidência das horas não trabalhadas por 
formação profissional no total de horas de 
formação profissional (%) 

Total de horas não trabalhadas por formação 
profissional/ Total de horas dispensadas em 
formação profissional 

    Quota-parte das despesas com formação 
profissional nas despesas com o pessoal 
(%) 

Total dos custos com formação profissional/ 
Custos com o pessoal 
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Anexo I 

Grelha de observação, análise e caracterização da actividade de trabalho 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE DE TRABALHO 
 
1. Designação da actividade de trabalho 
 
2. Designação da profissão 
 
3. Localização da actividade de trabalho 
 

- Direcção. 
- Sector da direcção. 

 
4. Caracterização genérica dos profissionais 
 

- Sexo. 
- Idade (escalões predominantes). 
- Antiguidade na empresa (escalões predominantes). 
- Categorias profissionais típicas. 

 
ESFERAS DE OBSERVAÇÃO, ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE DE TRABALHO 

 
ESFERA TÉCNICA, LABORAL E ORGANIZACIONAL 
 
1. Cadeia operatória 
 
 A cadeia operatória é definida como “um encadeamento de actos, gestos, instrumentos, 
constituindo um processo técnico com as suas grandes etapas” (Balfet, 1991a, p. 12). Contempla o 
“conjunto das operações que um grupo humano organiza e efectua consoante os meios de que dispõe, 
nomeadamente o saber técnico que domina, com vista a um resultado” (Ibidem)1.  
 
a) Definição da unidade de análise objecto de estudo.  

A unidade de análise objecto de estudo é delimitada tendo como princípio de base o facto de, no seu 
seio, haver um processo de transformação do produto, implicando que o objecto passe de um 
determinado estado para outro. 

 
b) Localização da unidade de análise seleccionada na cadeia operatória integral. 

b.1) Descrição genérica da cadeia operatória integral. 
Descrição que contempla as actividades a montante e a jusante da actividade de trabalho objecto de 
estudo. 
b.2) Centralidade da actividade de trabalho na cadeia operatória integral:  

- actividade central do processo de transformação: actividade imprescindível ao desenrolar da 
cadeia operatória;  

- actividade secundária do processo de transformação: actividade que não constitui o cerne do 
processo de transformação. 

 

                                                             
1 O conceito de cadeia operatória é considerado, quer em termos de caracterização do fluxo produtivo 
integral do produto, quer da fase ou etapa objecto de estudo. Balfet (1991a) propõe os seguintes níveis de 
decomposição da cadeia operatória: as suas fases constitutivas, ou seja, a sequência de operações no 
interior de cada uma delas, as operações (definidas como um gesto ou um encadeamento de gestos) e o 
gesto ou átomo técnico. Atendendo aos objectivos da nossa análise, definimos como o nível mais micro 
de análise a sequência de operações, tomando como ponto de partida a delimitação de uma fase. A 
actividade de trabalho é entendida em sentido amplo, ou seja, contempla as diversas operações que o 
sujeito realiza a montante e a jusante do processo de transformação mais restrito. Não abordamos os 
gestos ou átomos técnicos, pois ultrapassa os objectivos da investigação. Estes assumem significado 
numa abordagem estritamente ergonómica, que não é a que desenvolvemos no presente trabalho. 
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2. Actividade de trabalho objecto de estudo 
 
a) Conteúdo da actividade de trabalho. 

a.1) Caracterização do conteúdo da actividade de trabalho. 
Explicitação da sequência de operações efectuadas, bem como das actividades paralelas e de 

apoio. 
a.2) Tipo de operações2: 

- operações centrais (operações que constituem o núcleo duro e identificador da actividade de 
trabalho): preparação do trabalho (análise e interpretação de desenhos, planos e instruções de 
trabalho, programas de trabalho, determinação de procedimentos, peças, produtos e processos 
de transformação, etc.), preparação dos dispositivos técnicos e das matérias-primas, afinação e 
regulação dos dispositivos técnicos, transformação, controlo sobre a transformação (vigilância, 
controlo de qualidade em curso de fabrico, controlo de qualidade final); 

- operações auxiliares (operações que não são específicas nem identificadoras da actividade de 
trabalho): manutenção e conservação dos dispositivos técnicos, arrumação e limpeza da área de 
trabalho. 

a.3) Variabilidade das operações realizadas:  
- variabilidade reduzida: a sequência de operações contempla um conjunto de gestos e tarefas 

semelhantes entre si;  
- variabilidade elevada: a sequência de operações contempla um conjunto de gestos e tarefas 

diversificados entre si. 
 
b) Tipo de sequência das operações: 

- sequência única e sucessiva de operações: as operações sucedem-se numa única sequência, 
convergindo para o subproduto – intermédio ou final – ou para o produto final; 

- sequências paralelas: as operações decorrem em simultâneo e de forma divergente convergindo 
para o subproduto – intermédio ou final – ou para o produto final. 

 
c) Finalidade da actividade de trabalho: 

- subproduto intermédio: a actividade de trabalho constitui uma parte de uma sequência mais ampla 
que é terminada por outrem; 

- subproduto final: a actividade de trabalho constitui uma sequência completa cujo resultado é um 
subproduto final; 

- produto final: a actividade de trabalho constitui uma sequência completa cujo resultado é um produto 
final. 

 
d) Visibilidade de actividade do trabalho:  

- actividade perceptível: a actividade de trabalho sobre o produto ou a máquina é directamente visível; 
- actividade imperceptível: a actividade de trabalho sobre o produto ou a máquina não é directamente 

visível. 
 
e) Ritmo de trabalho. 

e.1) Cadência do trabalho: 
- cadência imposta pela máquina; 
- cadência pré-definida (no plano de trabalho, nas instruções operacionais, etc.); 
- cadência definida pelo trabalhador. 

e.2) Rapidez da resposta:  
- resposta muito rápida; 
- resposta rápida; 
- resposta moderada; 
- resposta lenta; 
- resposta definida pelo trabalhador. 

 

                                                             
2 Corresponde à agregação que efectuamos das operações por domínios de acção. Como as operações 
divergem consoante as actividades de trabalho, optamos por tipificar as mesmas em função daqueles e 
não destas últimas. 
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f) Tipo de intervenção. 
f.1) Frequência da intervenção: 

- intervenção permanente e sequencial: a sequência de operações visa a obtenção de um 
subproduto – intermédio ou final – ou de um produto final, exigindo uma intervenção contínua; 

- intervenção quando necessário: a intervenção na sequência de operações só se efectua quando 
é necessário realizar alguma operação para garantir o prosseguimento da cadeia operatória. 

f.2) Modalidade da intervenção:  
- intervenção directa sobre o produto: a actividade de trabalho recai directamente sobre o produto, 

constituindo este o foco da actividade do trabalhador; 
- intervenção indirecta sobre o produto: a actividade de trabalho é mediada por dispositivos 

técnicos, constituindo ambos (o produto e os dispositivos técnicos) o foco da actividade do 
trabalhador. 

f.3) Precisão da intervenção:  
- precisão total (ausência de tolerâncias);  
- tolerâncias finas;  
- tolerâncias grosseiras. 

 
g) Tipo de organização do trabalho: 

- trabalho em linha; 
- trabalho isolado; 
- trabalho em equipa. 
 

3. Dispositivos técnicos3 
 
a) Tipo de dispositivos técnicos: 

- máquinas não automatizadas/ convencionais4: mono-operacionais5, pluri-operacionais6; 
- máquinas semi-automatizadas: pluri-operacionais, mono-operacionais; 
- máquinas automatizadas7: mono-operacionais, pluri-operacionais;  
- ferramentas auxiliares: autónomas (martelo, chave parafusos, limas, pinças, etc.), não autónomas 

(polidores, furadores, aparafusadora, etc.); 
- instrumentos de medida e precisão (do produto, das ferramentas auxiliares). 

 
b) Tipo de intervenção nos dispositivos técnicos. 

b.1) Modalidades de intervenção nos dispositivos técnicos:  
- intervenção directa: há uma relação directa do trabalhador com as máquinas e as ferramentas no 

decorrer do processo de transformação;  
- intervenção indirecta: o trabalhador programa a máquina e esta efectua, autonomamente, a 

sequência de operações, tendo o trabalhador uma função de vigilância e regulação; 
- intervenção à distância: a máquina é programada por serviços técnicos, não tendo o trabalhador 

qualquer tipo de intervenção directa ou indirecta, exceptuando o controlo da mesma por via de 
painéis electrónicos. 

                                                             
3 Não aplicamos a tipologia proposta por Malglaive (1990) de divisão entre dispositivos abertos, semi-              
-fechados e fechados, na medida em que esta não contempla as máquinas não automatizadas ou 
convencionais, nem as ferramentas e os instrumentos de medida e precisão. Todavia, mantemos a 
designação de dispositivos técnicos, na medida em que a sua abrangência permite contemplar todos os 
tipos de equipamentos. 
4 Ao operar com este tipo de máquinas, o operador posiciona a peça na máquina e acciona-a, controlando 
todas as operações sobre a mesma e definindo a sua sequência. 
5 As máquinas mono-operacionais permitem a execução de uma única e mesma operação sobre o 
objecto a transformar. 
6 As máquinas pluri-operacionais permitem a montagem de uma diversidade de ferramentas e a execução 
de uma diversidade de operações sequenciais sobre o objecto a transformar. 
7  Neste tipo de máquinas a intervenção sobre a matéria é mediada por uma programação prévia das 
operações que a máquina efectua. 
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b.2) Regularidade da intervenção nos dispositivos técnicos: 
- intervenção quando necessário: a sequência de operações decorre de forma ininterrupta, só 

sendo interrompida quando é emitido um sinal – sonoro, visual, de quotas, etc – ou quando surge 
um disfuncionamento; 

- intervenção pré-definida: a sequência de operações exige e prevê a paragem da máquina ou da 
ferramenta; 

- intervenção eventual: o trabalhador pode interromper o funcionamento da máquina ou da 
ferramenta em função do decorrer da sequência de operações; 

- intervenção livre: o trabalhador pode interromper o funcionamento da máquina ou da ferramenta 
livremente, independentemente do decorrer da sequência de operações. 

 
c) Natureza dos sinais emitidos pelos dispositivos técnicos:  

- sinais abstractos;  
- sinais concretos: sinais explícitos e directamente visíveis (ex: intervenção incorrecta sobre o 

produto), sinais implícitos e não directamente visíveis (ex: ruído, fuga de gás). 
 
ESFERA DA COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 
a) Modalidades de expressão:  

- modalidade discursiva: conceptual, retórica; 
- modalidade escrita: conceptual, figurativa; 
- modalidade na acção: figurativa, operativa. 

 
b) Tipo de informação.  

b.1) Informação recebida:  
- informação indicativa da actividade de trabalho a realizar: programa diário, instruções de trabalho, 

instruções operacionais, modos operatórios, planos de produção, desenhos, etc.;  
- informação de controlo do trabalho realizado: vales de trabalho, fichas de acompanhamento do 

material, ficha de peça acabada, etc.;  
- informação de esclarecimento/ ilustração da actividade de trabalho a realizar: instruções de 

trabalho, instruções operacionais, planos de produção, desenhos, tabelas de tolerâncias; etc. 
b.2) Informação de consulta:  

- informação indicativa da actividade de trabalho a realizar: programa diário, instruções de trabalho, 
instruções operacionais, modos operatórios, planos de produção, desenhos, etc.;  

- informação de esclarecimento/ilustração da actividade de trabalho a realizar: instruções de 
trabalho, instruções operacionais, planos de produção, desenhos, etc. 

 
c) Meios de transmissão da informação: 

- informação codificada e fornecida indirectamente (por via de quadros, placards, nomenclaturas, 
quotas, etc.); 

- informação fornecida directamente (oralmente, por intermédio dos superiores hierárquicos directos, 
dos colegas de trabalho, etc.).  

 
d) Actuação face à informação:  

- recepção e utilização;  
- interpretação; 
- análise e tratamento;  
- modificação. 

 
e) Vocabulário próprio da actividade. 

Levantamento dos vocábulos e expressões característicos da actividade de trabalho, procurando, 
na sua análise, tipificar a sua associação com os dispositivos técnicos, com o produto, com a matéria-
prima, com os procedimentos, etc. 
 
ESFERA RELACIONAL 
 
a) Relações internas entre colegas:  

- relações funcionais: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes;  
- relações de cooperação: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes;  
- relações de aprendizagem: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes. 

 
b) Relações funcionais internas com serviços de apoio/ de suporte à secção/ equipa: frequentes, 
regulares, eventuais, inexistentes. 
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c) Relações funcionais externas: 
- com clientes internos: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes; 
- com clientes externos: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes; 
- com serviços de suporte externos ao sector/ equipa: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes; 
- com fornecedores internos: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes; 
- com fornecedores externos: frequentes, regulares, eventuais, inexistentes. 

 
d) Relações hierárquicas. 

d.1) Sujeitos privilegiados: 
- superiores hierárquicos directos: relações frequentes, regulares, eventuais, inexistentes;  
- superiores hierárquicos indirectos: relações frequentes, regulares, eventuais, inexistentes. 

d.2) Forma de exercício da supervisão:  
- supervisão  directa: o superior hierárquico procede a um controlo e vigilância constantes da 

actividade de trabalho;  
- supervisão dos resultados: o superior hierárquico avalia o resultado final da actividade de 

trabalho;  
- supervisão de acompanhamento: o superior hierárquico vai acompanhando o decorrer da 

actividade de trabalho, intervindo sempre que necessário e/ ou quando lhe é solicitado. 
d.3) Estilos de liderança8:  

- estilo directivo: os superiores hierárquicos informam os trabalhadores das actividades que têm de 
desenvolver, circulando a informação de forma vertical descendente;  

- estilo consultivo: os trabalhadores são consultados relativamente a algumas decisões a tomar, 
circulando a informação de forma vertical (ascendente e descendente);  

- estilo participativo: os trabalhadores participam no processo de tomada de decisão, circulando a 
informação de forma vertical (ascendente e descendente) e horizontal;  

- estilo delegativo: as decisões são tomadas pelos trabalhadores. 
 
ESFERA DO SUJEITO 
 
a) Requisitos necessários para o desenvolvimento da actividade de trabalho 

Requisitos pré-definidos que qualquer trabalhador deve satisfazer para efectuar a actividade de 
trabalho. 

a.1) Requisitos escolares e formativos:  
- nível mínimo de escolaridade;  
- cursos de formação profissional (áreas formativas e especializações). 

a.2) Requisitos profissionais:  
- aprendizagem: formal; informal; 
- titularidade: profissional, aprendiz, ajudante, indiferente. 

a.3) Saberes requeridos9:  
- saber teórico: alargado, restrito;  
- saber procedimental;  
- saber prático;  
- saber relacional. 

a.4) Capacidades requeridas10:  
- capacidade de percepção: capacidade de julgar, atenção e concentração;  
- capacidade de interpretação e raciocínio: interpretação e compreensão da complexidade;  
- capacidade de concepção: criatividade, imaginação e abstracção;  
- capacidade de resolução de problemas;  
- capacidade de coordenação: trabalho em equipa (intra-funcional), comunicação intra e inter-

funcional;  
- capacidade de organização;  
- capacidades sensoriais: audição, visualização;  
- capacidades manuais: destreza, habilidade. 

 

                                                             
8  Tipologia adaptado de Bass; Valenzi (1974); Likert (1967). 
9 Tipologia adaptada de Malglaive (1990; 1994). Para um maior desenvolvimento da apresentação que 
efectuamos desta tipificação de saberes, v. capítulo 5. 
10 Tipologia adaptada de Majcharzak (1988 In Kovács, coord.,1994, p. 127). 
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b) Autonomia e controlo no desempenho do trabalho. 
b.1) Domínios de autonomia:  

- tomada de decisão face aos procedimentos (ex: modificação da ordem das operações a 
efectuar);  

- planeamento e controlo do tempo de trabalho;  
- controlo das perturbações (exs: erros, defeitos, avarias, etc.). 

b.2) Grau de autonomia:  
- nulo: tarefas prescritas;  
- médio: os procedimentos orientam a actividade de trabalho; 
- elevado: os procedimentos são indicativos ou inexistentes. 

b.3) Tipo de controlo:  
- auto-controlo;  
- hetero-controlo. 

b.4) Presença do sujeito no decorrer da actividade de trabalho:  
- presença permanente, sem possibilidade de se ausentar durante todo o desenrolar da actividade 

de trabalho;  
- presença permanente, com possibilidade de se ausentar, caso assegure a sua substituição;  
- presença permanente, com possibilidade ou não de se ausentar, independentemente de 

assegurar ou não a sua substituição. 
 
c) Conhecimento da finalidade do trabalho. 

c.1) Conhecimento dos resultados da actividade de trabalho: 
- conhecimento dos resultados por via directa do desempenho do trabalho;  
- conhecimento dos resultados por outrem (colega, superior hierárquico directo, superior 

hierárquico indirecto, etc.); 
- conhecimento dos resultados por intermédio de canais formais de circulação da informação. 

c.2) Conhecimento da função da actividade de trabalho. 
Conhecimento da função que o resultado da actividade de trabalho efectuada tem no subproduto 

ou produto final. 
 

d) Domínios das decisões em que os trabalhadores estão implicados:  
- organização e planeamento da produção;  
- organização do trabalho;  
- perturbações;  
- desenrolar quotidiano do trabalho. 

 
ESFERA CONDIÇÕES FÍSICAS, DE HIGIENE E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
a) Condições físicas do espaço de trabalho: ruído, iluminação (artificial, natural), limpeza e higiene; 
condições das instalações (antiguidade, pintura, espaço); lay out. 
 
b) Condições de interacção no espaço de trabalho: possível, difícil, impossível11. 
 
c) Dispêndio físico: estático (postura: sentado, de pé, dobrado), dinâmico (movimentação). 
 
d) Equipamento de protecção: óculos, protectores de ouvidos (auriculares ou auscultadores), máscara, 
luvas, calçado, vestuário. 
  

 

                                                             
11 A análise das condições de interacção permite-nos analisar, designadamente, as condições existentes 
em termos de deslocação, de densidade de pessoas no espaço e de aquelas facilitarem ou não a 
conversação, atendendo, por exemplo, à intensidade do ruído e ao grau de perigosidade da actividade de 
trabalho. 



Anexo J 

Grelha de análise das perturbações preenchida pelos  

superiores hierárquicos directos 
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ANÁLISE DAS PERTURBAÇÕES OU INCIDENTES POR SECÇÃO OU EQUIPA 
 

OBJECTIVO 
 
 Com esta análise pretende-se detectar quais as principais perturbações ou 

incidentes com que os trabalhadores se podem deparar, na medida em que se trata de 

uma via de estudo do trabalho e dos saberes. 

 Apresento-lhe um exemplo de uma ficha preenchida de uma actividade na indústria 

vidreira, em que uma das perturbações mais importantes da secção de laminagem é a 

produção de massa vítrea com espessura desadequada. 

 Pedia-lhe que se centrasse nas principais perturbações ou incidentes que ocorrem 

na secção ou equipa que coordena e que, para cada uma delas, preenchesse uma ficha. 

 

Muito obrigado, 

 
EXEMPLO 

   
Secção: Laminagem 
 
Designação da perturbação Espessura da massa vítrea fora dos parâmetros 

Causas principais e origem da 
perturbação 

Falta de atenção do fundidor ao nível da massa vítrea no forno 

Onde se verifica a perturbação 
(localização no interior da secção/ 
equipa) 

Posto de trabalho 20/ máquina de laminagem 

Frequência de ocorrência da 
perturbação 

Regularmente 

Como é que a perturbação é 
diagnosticada/ detectada 

Indicação fornecida pela máquina de que a espessura está 
fora dos parâmetros 

Como é normalmente controlada ou 
resolvida a perturbação 

Aumento/ diminuição da entrada de matéria no forno 

Quem resolve a perturbação Fundidor ou ajudante 

Efeitos da perturbação  Paragem do processo 

Avaliação dos efeitos da perturbação Quebras de produção 

Acções levadas a cabo para prevenir a 
perturbação 

Determinar à partida a quantidade de massa vítrea 
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Secção/ equipa: 
 
1ª perturbação ou incidente 
Designação da perturbação  

Causas principais e origem da 
perturbação 

 

Onde se verifica a perturbação 
(localização no interior da secção/ 
equipa) 

 

Frequência de ocorrência da perturbação  

Como é que a perturbação é 
diagnosticada/ detectada 

 

Como é normalmente controlada ou 
resolvida a perturbação 

 

Quem resolve a perturbação  

Efeitos da perturbação   

Avaliação dos efeitos da perturbação  

Acções levadas a cabo para prevenir a 
perturbação 

 

Outras observações:  
 
 
Secção/ equipa:  
 
2ª perturbação ou incidente 
Designação da perturbação  

Causas principais e origem da 
perturbação 

 

Onde se verifica a perturbação 
(localização no interior da secção/ 
equipa) 

 

Frequência de ocorrência da perturbação  

Como é que a perturbação é 
diagnosticada/ detectada 

 

Como é normalmente controlada ou 
resolvida a perturbação 

 

Quem resolve a perturbação  

Efeitos da perturbação   

Avaliação dos efeitos da perturbação  

Acções levadas a cabo para prevenir a 
perturbação 

 

Outras observações: 
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Secção/ equipa: 
 
3ª perturbação ou incidente 
Designação da perturbação  

Causas principais e origem da 
perturbação 

 

Onde se verifica a perturbação 
(localização no interior da secção/ 
equipa) 

 

Frequência de ocorrência da perturbação  

Como é que a perturbação é 
diagnosticada/ detectada 

 

Como é normalmente controlada ou 
resolvida a perturbação 

 

Quem resolve a perturbação  

Efeitos da perturbação   

Avaliação dos efeitos da perturbação  

Acções levadas a cabo para prevenir a 
perturbação 

 

Outras observações:  
 
 
Secção/ equipa:  
 
4ª perturbação ou incidente 
Designação da perturbação  

Causas principais e origem da 
perturbação 

 

Onde se verifica a perturbação 
(localização no interior da secção/ 
equipa) 

 

Frequência de ocorrência da perturbação  

Como é que a perturbação é 
diagnosticada/ detectada 

 

Como é normalmente controlada ou 
resolvida a perturbação 

 

Quem resolve a perturbação  

Efeitos da perturbação   

Avaliação dos efeitos da perturbação  

Acções levadas a cabo para prevenir a 
perturbação 

 

Outras observações: 
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Secção/ equipa: 
 
5ª perturbação ou incidente 
Designação da perturbação  

Causas principais e origem da 
perturbação 

 

Onde se verifica a perturbação 
(localização no interior da secção/ 
equipa) 

 

Frequência de ocorrência da perturbação  

Como é que a perturbação é 
diagnosticada/ detectada 

 

Como é normalmente controlada ou 
resolvida a perturbação 

 

Quem resolve a perturbação  

Efeitos da perturbação   

Avaliação dos efeitos da perturbação  

Acções levadas a cabo para prevenir a 
perturbação 

 

Outras observações:  
 
 
Secção/ equipa:  
 
6ª perturbação ou incidente 
Designação da perturbação  

Causas principais e origem da 
perturbação 

 

Onde se verifica a perturbação 
(localização no interior da secção/ 
equipa) 

 

Frequência de ocorrência da perturbação  

Como é que a perturbação é 
diagnosticada/ detectada 

 

Como é normalmente controlada ou 
resolvida a perturbação 

 

Quem resolve a perturbação  

Efeitos da perturbação   

Avaliação dos efeitos da perturbação  

Acções levadas a cabo para prevenir a 
perturbação 

 

Outras observações: 
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Anexo K 

Tipificação dos parâmetros de análise das perturbações identificadas  

pelos superiores hierárquicos directos 
 
1. Domínio – “Designação da perturbação” 
 

- � Instruções de trabalho (contempla as seguintes perturbações: erros ou omissões nas instruções de 
trabalho, atraso na entrega das instruções de trabalho). 

- � Matéria-prima (contempla as seguintes perturbações: falta de matéria-prima, matéria-prima com 
defeito). 

- � Dispositivos técnicos (contempla as seguintes perturbações: danificação das ferramentas, avaria 
do equipamento). 

- � Sistema de produção e organização do trabalho (contempla as seguintes perturbações: falta de 
organização, falta de espaço físico). 

- � Transformação (a perturbação em causa é a execução incorrecta do trabalho).  
- � Gestão dos RH (a perturbação em causa é a deficiente preparação dos RH contratados sob o 

regime de trabalho temporário).   
 
2. Origem – “Origem da perturbação” 
 

- � Externa ao sector/ direcção. 
- � Interna ao sector/ direcção. 

 
3. Localização – “Onde se verifica a perturbação” 
 

- � Alargada a todo o sector/ direcção. 
- � Localizada na: fabricação, planeamento e gestão da produção. 

 
4. Frequência – “Frequência de ocorrência da perturbação” 
  

- � Permanente.  
- � Ocasional.  

 
5. Forma de diagnóstico – “Como é que a perturbação é diagnosticada/ detectada” 
 

- � Observação directa do produto.  
- � Observação mediada do produto pelas indicações do dispositivo técnico. 
- � Análise da documentação de trabalho. 
- � Disfuncionamento do dispositivo técnico. 
- � Avaliação do desempenho. 

 
6. Forma de resolução – “Como é normalmente controlada ou resolvida a perturbação” 
 

- � Não resolução. 
- � Correcção. 
- � Reclamação e correcção posterior. 
- � Correcção e prevenção.  

 
7. Sujeitos implicados directamente na resolução – “Quem resolve a perturbação”. 

 
- � Superior hierárquico directo. 
- � Trabalhador de departamentos técnicos especializados (tais como: planeamento da produção, 

manutenção, controlo de qualidade) ou dos sectores responsáveis pela causa da perturbação. 
- � Trabalhadores operacionais. 

 
8. Avaliação dos efeitos – “Avaliação dos efeitos da perturbação” 
 

- � Atraso da fabricação. 
- � Consumo excessivo de material. 
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Nota: Para além da tipificação explicitada, foram tomadas as seguintes opções de tratamento e de 
agregação dos parâmetros de análise: 

- � a interpretação que os sujeitos realizaram das “causas” das perturbações é coincidente com a 
“designação da perturbação”, pelo que as analisamos de forma agregada no domínio das 
perturbações; 

- � os “efeitos da perturbação” não foram objecto de categorização, na medida em que se traduzem 
sempre na não prossecução da actividade, pois a perturbação constitui um obstáculo àquela; 

- � as “acções levadas a cabo para prevenir a perturbação” remetem, não para o que é, 
efectivamente, realizado, mas para o que deveria ser realizado, sendo generalizada a ausência de 
prevenção das perturbações; como não foi possível chegar a uma congruência de respostas, em 
termos da compreensão dos superiores hierárquicos directos relativamente a este parâmetro, 
optamos por não o abordar; as respostas dos sujeitos que explicitam acções efectivamente 
realizadas, foram tratadas na forma de resolução (“como é normalmente controlada ou resolvida 
a perturbação”), contemplando assim também a possibilidade de a acção se orientar para a 
prevenção. 
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Anexo L 

Agregação das operações de cada actividade de trabalho por domínios de acção 

 
Quadro L.1 

Agregação das operações da actividade de maquinação por domínios de acção 
(metalomecânico)  

DOMÍNIOS DE ACÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
OPERAÇÕES 

Preparação 
do trabalho 

Preparação 
dos 

dispositivos 
técnicos e 

das 
matérias-            
-primas 

Afinação e 
regulação 

dos 
dispositivos 

técnicos 

Transforma-
ção 

Controlo 
sobre a 

transforma-
ção 

 

Manutenção 
e 

conservação 

Ler, analisar e interpretar a 
documentação fornecida X      
Analisar, ajustar e definir a 
sequência dos modos 
operatórios 

X      

Aprovisionar o posto de trabalho 
com as matérias-primas e peças 
que vão ser maquinadas 

 X     

Seleccionar e aprovisionar o 
posto de trabalho com as 
ferramentas necessárias 

 X     

Montar as ferramentas na 
máquina  X     
Aferir as medidas X X X    
Ajustar as ferramentas em 
conformidade com as medidas   X    
Graminhar (traçar na superfície 
das peças ou da matéria-prima 
as linhas e pontos de referência 
necessários à execução)  

 X     

Colocar a peça na máquina  X     
Centrar e fixar a peça na 
máquina  X     
Accionar a máquina   X    
Regular, conduzir e controlar a 
máquina   X X X  
Verificar visualmente as 
operações de maquinação, 
corrigindo sempre que 
necessário 

   X X  

Refrigerar a peça para esta 
arrefecer     X  
Retirar as limalhas 
(desperdícios) da máquina com 
uma pistola de ar comprimido ou 
com um aspirador 

     X 

Parar a máquina     X  
Consultar a documentação – 
fornecida e de consulta – para 
confirmar os modos operatórios 
e as medidas 

    X  

Verificar as medidas com os 
instrumentos de medida e 
precisão (controlo de qualidade 
em curso de fabrico) 

    X  

Efectuar o aperfeiçoamento da 
peça    X   
Limpar a máquina      X 
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Quadro L.2 

Agregação das operações da actividade de electrificação por domínios de acção 

(electricista electrificador) 
 

DOMÍNIOS DE ACÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 

OPERAÇÕES 

Preparação 
do trabalho 

Preparação 
dos 

dispositi-
vos 

técnicos e 
das 

matérias-           
-primas 

Afinação e 
regulação 

dos 
dispositi-

vos 
técnicos 

Transfor-
mação 

Controlo 
sobre a 

transfor-
mação 

Manuten-
ção e 

conserva-
ção 

Ler, analisar e interpretar a 
documentação fornecida X      
Confirmar as peças 
necessárias à electrificação a 
partir da listagem de peças e 
do esquema de electrificação 

 X     

Seleccionar e aprovisionar as 
peças necessárias  X     
Seleccionar e aprovisionar as 
ferramentas necessárias  X     
Estimar o número de fios X X     
Determinar a orientação e o 
comprimento dos fios e da 
cablagem 

X X     

Cortar peças, fios, etc.    X   
Isolar fios    X   
Identificar e etiquetar os fios 
eléctricos, as réguas, os cabos 
de ligação, conforme o 
esquema de electrificação 

   X   

Passar os cabos de ligação    X   
Ligar os fios eléctricos, 
conforme o esquema de 
electrificação 

   X   

Cortar as pontas    X   
Arranjar os fios    X   
Ligar os aparelhos    X   
Efectuar o controlo visual     X  
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Quadro L.3 

Agregação das operações da actividade de montagem e ligação por domínios de acção  

(electricista montador e electricista bobinador) 
DOMÍNIOS DE ACÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
OPERAÇÕES 

Preparação 
do trabalho 

Preparação 
dos 

dispositi-
vos 

técnicos e 
das 

matérias-              
-primas 

Afinação e 
regulação 

dos 
dispositi-

vos 
técnicos 

Transfor-
mação 

Controlo 
sobre a 

transfor-
mação 

 

Manuten-
ção e 

conserva-
ção 

Ler, analisar e interpretar a 
documentação fornecida X      
Aprovisionar as peças 
necessárias   X     
Seleccionar e aprovisionar as 
ferramentas necessárias  X     
Efectuar cálculos para 
assinalar determinadas 
medidas 

X      

Preparar a máquina de 
bobinar/ o mandril/ a mesa de 
montagem  

 X X    

Limpar a matéria-prima, se 
necessário  X     
Preparar peças e componentes  X     
Ligar os vários componentes e 
peças do transformador    X   
Regular a operação de 
bobinagem/ montagem      X  
Efectuar e registar o controlo 
de valores      X  
Efectuar eventuais correcções 
na documentação     X  
Efectuar controlo visual para 
garantir que tem todas as 
peças necessárias 

    X  

Cortar pontas    X   
Soldar barras e terminais    X   
Isolar fios e cabos    X   
Identificar o produto    X   
Efectuar o controlo visual do 
isolamento     X  
Efectuar o controlo de valores     X  
Reapertar    X X  
Efectuar e registar o controlo 
de valores (do diâmetro, do 
comprimento axial, etc.) 

    X  

Limpar a máquina      X 
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Quadro L.4 

Agregação das operações da actividade de montagem e ligação por domínios de acção   

(serralheiro montador) 

DOMÍNIOS DE ACÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
OPERAÇÕES 

Preparação 
do trabalho 

Preparação 
dos 

dispositi-
vos 

técnicos e 
das 

matérias-           
-primas 

Afinação e 
regulação 

dos 
dispositi-

vos 
técnicos 

Transfor-
mação 

Controlo 
sobre a 

transfor-
mação 

 

Manuten-
ção e 

conserva-
ção 

Ler, analisar e interpretar a 
documentação fornecida X      
Aprovisionar o posto de 
trabalho com as peças e 
componentes necessários 

 X     

Seleccionar e aprovisionar o 
posto de trabalho com as 
ferramentas necessárias 

 X     

Efectuar cálculos para 
assinalar determinadas 
medidas 

X      

Limpar as peças e 
componentes   X     
Verificar o estado das peças   X     
Colocar as peças e 
componentes na posição 
correcta para serem montadas 

 X     

Ligar as diferentes peças e 
componentes     X   
Rectificar os apertos com 
chave dinamométrica     X  
Efectuar o controlo de valores     X  
Registar os valores     X  
Desmontar    X   
Confirmar se está incluído todo 
o material a partir da lista de 
material 

    X  
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Quadro L.5 
Agregação das operações da actividade de montagem e soldadura por domínios de acção 

(serralheiro soldador)   

DOMÍNIOS DE ACÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
OPERAÇÕES 

Preparação 
do trabalho 

Preparação 
dos 

dispositi-
vos 

técnicos e 
das 

matérias-          
-primas 

Afinação e 
regulação 

dos 
dispositi-

vos 
técnicos 

Transfor-
mação 

Controlo 
sobre a 
transfor-
mação 

 

Manuten-
ção e 

conserva-
ção 

Ler, analisar e interpretar a 
documentação fornecida X      
Definir a sequência de 
operações e o modo operatório 
de execução da soldadura 

X      

Seleccionar e aprovisionar o 
posto de trabalho com as 
matérias-primas e peças 
necessárias  

 X     

Seleccionar e aprovisionar o 
posto de trabalho com as 
ferramentas necessárias 

 X     

Efectuar cálculos para aferir e 
determinar medidas X      
Graminhar (traçar na superfície 
das peças ou da matéria-prima 
as linhas e pontos de referência 
necessários à execução) 

 X     

Fixar as peças com uns “pingos 
de solda”  X     
Verificar as medidas X      
Regular o aparelho de 
soldadura na intensidade 
adequada 

  X    

Accionar o aparelho de 
soldadura    X   
Efectuar o cordão de soldadura    X   
Parar o aparelho de soldadura    X   
Limpar os salpicos de solda    X   
Rebarbar, se necessário    X   
Eliminar as rugosidades da 
rebarbagem    X   
Limpar a peça com uma pistola 
de ar comprimido     X  
Efectuar o controlo visual     X  
Desempenar a peça, se 
necessário    X   
Efectuar o controlo visual     X  
Efectuar o controlo de 
qualidade da soldadura      

X  
Corrigir as fugas existentes, o 
que pressupõe: 
- rebarbar 

   X   

- soldar novamente    X   
- rebarbar    X   
- efectuar o controlo de 
qualidade da soldadura      X  
Limpar a peça     X  
Desempenar a peça    X   
 



Anexo M 

Exemplos de instruções operacionais 

Instrução operacional da actividade de trabalho de montagem e ligação  
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Anexo N 

Distribuição do universo e da amostra de entrevistados por direcção da empresa 
 

Os quadros contemplam a distribuição dos indivíduos no universo e na amostra por direcção da 

empresa. Os valores a negrito e itálico correspondem ao número de entrevistados constitutivos de cada 

uma das quotas da amostra. 
 

Quadro N.1 

Universo e amostra dos entrevistados por critérios de constituição da amostra 

Direcção Fabricações Mecânicas 

Profissão Metalomecânico Serralheiro 
soldador  

Tipo de 
trabalhador Estratégico Não estratégico Estratégico  

Nível de 
escolaridade  

 
Anos de 
antiguidade na 
empresa 

1º e 2º  
ciclos 

3º ciclo 1º e 2º 
ciclos 

3º ciclo 1º e 2º 
ciclos 

TOTAL 

 0 a 10 anos 0 
 

2 
1 

0 
 

3 
1 

0 
 

5 
2 

11 a 24 anos 0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

25 e mais anos 2 
1 

2 
1 

15 
3 

0 
 

1 
1 

20 
6 

TOTAL 2 
1 

4 
2 

16 
3 

3 
1 

1 
1 

26 
8 
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Quadro N.2 
Universo e amostra dos entrevistados por critérios de constituição da amostra 

Direcção Aparelhagem de Alta Tensão e Subestações Móveis 

Profissão Serralheiro montador Electricista electrificador  
Tipo de 
trabalhador 

Estratégico Não estratégico Estratégico Não 
estratégico 

 

Nível de 
escolaridade  

 
Anos de 
antiguidade na 
empresa 

1º e 2º ciclos 1º e 2º 
ciclos 

3º ciclo 1º e 2º 
ciclos 

Ens. sec. 1º e 2º ciclos TOTAL 

 0 a 10 anos 0 
 

0 
 

3 
1 

0 
 

1 
 

0 
 

4 
1 

25 e mais anos 1 
1 

8 
1 

1 
 

2 
1 

0 
 

1 
 

13 
3 

TOTAL 1 
1 

8 
1 

4 
1 

2 
1 

1 
 

1 
 

17 
4 

 
Quadro N.3 

Universo e amostra dos entrevistados por critérios de constituição da amostra 

Direcção Transformadores de Potência 
Profissão Serralheiro 

soldador 
Serralheiro 
montador  

Electricista 
Bobinador 

Electricista 
montador 

Electricista 
electrificador 

 

Tipo de trabalhador Es-
tra-
tégi-
co 

Não 
es-
tra-
tégi-
co 

Não 
estratégico 

Estratégico Não estratégico Es-
tra-
tégi-
co 

Não 
estratégico 

Es-
tra-
tégi-
co 

Não 
estratégico TO-

TAL 

Nível de escolaridade  
 
Anos de antiguidade 
na empresa 

1º e 
2º ci-
clos 

 

1º e 
2º ci-
clos 
 

1º e 
2º ci-
clos 

3º 
ciclo 

1º e 
2º  
ci-

clos 

3º  
ciclo 

Ens. 
sec. 

1º e 
2º  
ci-

clos 

3º 
ciclo 

Ens. 
sec. 

3º 
ciclo 

3º 
ciclo 

Ens. 
sec. 

Ens. 
sec. 

3º 
ciclo 

Ens. 
sec. 

 

 0 a 10 anos 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
1 

0 
 

13 
3 

3 
1 

1 
1 

9 
2 

6 
2 

2 
1 

6 2 
1 

43 
12 

11 a 24 anos 0 
 

2 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 0 
 

1 
 

0 0 0 
 

0 0 6 
 

25 e mais anos 2 
1 

3 
1 

1 
1 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

0 1 0 
 

1 0 0 
 

2 
1 

0 13 
4 

TOTAL 2 
1 

5 
1 

2 
1 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

2 
 

13 
3 

4 
1 

2 
1 

10 
2 

6 
2 

2 
1 

8 
1 

2 
1 

62 
16 
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Quadro N.4 
Universo e amostra dos entrevistados por critérios de constituição da amostra 

Direcção Transformadores de Distribuição 
Profissão Serralheiro soldador Electricista bobinador Electricista montador  

Tipo de trabalhador Estratégico Não 
estratégico 

Estratégico Não estratégico Estratégico Não estratégico  

Nível de escolaridade  
 
Anos de antiguidade 
na empresa 

1º e 
2º 
ci-

clos 

3º 
ciclo 

1º e 
2º 
ci-

clos 

3º 
ciclo 

1º e 
2º 
ci-

clos 

3º 
ciclo 

1º e 
2º 
ci-

clos 

3º 
ci-
clo 

Ens. 
sec. 

1º e 
2º 
ci-

clos 

3º 
ciclo 

1º e 
2º 
ci-

clos 

3º 
ci-
clo 

Ens. 
sec. 

TO-
TAL 
 

0 a 10 anos 2 1 0 1 0 3 
1 

0 3 
1 

2 
1 

0 0 0 2 3 
1 

17 
4 

11 a 24 anos 0 
 

1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 
1 

1 0 8 
1 

25 e mais anos 6 
2 

0 4 
2 

0 3 
1 

1 8 
3 

2 0 1 2 
1 

5 
1 

3 
1 

0 35 
11 

TOTAL 8 
2 

2 5 
2 

2 4 
1 

4 
1 

10 
3 

5 
1 

2 
1 

1 2 
1 

6 
2 

6 
1 

3 
1 

60 
16 

 
Quadro N.5 

Universo e amostra dos entrevistados por critérios de constituição da amostra 

Direcção Aparelhagem de Média Tensão 
Profissão Serralheiro soldador Serralheiro montador Electricista electrificador  

Tipo de 
trabalhador 

Estratégico Não 
estratégico 

Estratégico Não 
estratégico 

Estratégico Não 
estratégico 

 

Nível de 
escolaridade 

  
Anos de 
antiguidade na 
empresa 

1º e 2º 
ciclos 

 

1º e 2º 
ciclos 

3º 
ciclo 

1º e 2º 
ciclos 

1º e 2º 
ciclos 

3º 
ciclo 

1º e 2º 
ciclos 

Ens. 
sec. 

1º e 2º 
ciclos 

3º 
ciclo 

TO-
TAL 

 0 a 10 anos 0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
1 

5 
1 

11 a 24 anos 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

1 
 

25 e mais anos 3 
1 

4 
1 

0 
 

4 
1 

3 
1 

0 
 

0 
 

1 
1 

1 
 

1 
 

17 
5 

TOTAL 3 
1 

4 
1 

1 
 

5 
1 

3 
1 

1 
 

1 
 

1 
1 

2 
 

2 
1 

23 
6 

 



 

Anexo O 

Caracterização sociodemográfica, profissional e organizacional dos entrevistados 

N.º  
entrevista 

Idade Nível de 
escolaridade 

Antiguidade Profissão Actividade de trabalho Tipo de 
trabalhador 

Direcção Sector da 
direcção 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
externa 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
interna 

Tipo de 
trajectória de 
aprendizagem 
formal interna 

1 53 
 

Primeiro ciclo 
do ensino 

básico  

39 Metalomecânico Maquinação Não 
estratégico 

Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
2 59 

 
Segundo ciclo 

do ensino 
básico  

46 Metalomecânico Maquinação Não 
estratégico 

Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
3 57 

 
Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

43 Metalomecânico Maquinação Não 
estratégico 

Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 
aquisição e 
sensibilizaç. 

4 37 
 

Terceiro ciclo 
do ensino 

básico 

22 Metalomecânico Maquinação Não 
estratégico 

Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
ausente 

 
5 20  

 
Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

2 Metalomecânico Maquinação Estratégico Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
ausente 

 
6 53 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

41 Metalomecânico Maquinação Estratégico Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
7 54 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

37 Metalomecânico Maquinação Estratégico Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
ausente 

 
8 56 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

43 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Estratégico Fabrica. 
Mecânicas 

Inexistente Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

9 28 Terceiro ciclo 
do ensino 

básico  

11 Serralheiro 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Aparelhag. 
de Alta 

Tensão e 
Subest. 
Móveis 

Inexistente Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

 



 

N.º  
entrevista 

Idade Nível de 
escolaridade 

Antiguidade Profissão Actividade de trabalho Tipo de 
trabalhador 

Direcção Sector da 
direcção 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
externa 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
interna 

Tipo de 
trajectória de 
aprendizagem 
formal interna 

10 45 Primeiro ciclo 
do ensino 

básico  

34 Electricista 
electrificador 

Electrificação Estratégico Aparelhag. 
de Alta 

Tensão e 
Subest. 
Móveis 

Inexistente Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

 
11 53 Segundo ciclo 

do ensino 
básico  

41 Serralheiro 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Aparelhag. 
de Alta 

Tensão e 
Subest. 
Móveis 

Inexistente Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 

12 52 Primeiro ciclo 
do ensino 

básico  

39 Serralheiro 
montador 

Montagem e ligação Estratégico Aparelhag. 
de Alta 

Tensão e 
Subest. 
Móveis 

Inexistente Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

13 51 Primeiro ciclo 
do ensino 

básico  

38 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória de 
descontínua 

em 
progressão 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 

14 45 Primeiro ciclo 
do ensino 

básico  

37 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Estratégico Transform. 
de Potência 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
15 31 Ensino 

secundário  
10 Electricista 

bobinador 
Montagem e ligação Estratégico Transform. 

de Potência 
Bobinagem 

Core 
Trajectória 

ausente 
Trajectória 

focalizada em 
progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

16 26 Terceiro ciclo 
do ensino 

básico  

7 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Bobinagem 
Core 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
ausente 

 
17 24 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

7 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Bobinagem 
Core 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
ausente 

 
18 39 Ensino 

secundário  
15 Electricista 

bobinador 
Montagem e ligação Não 

estratégico 
Transform. 
de Potência 

Bobinagem 
Core 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
ausente 

 
19 26 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

8 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Bobinagem 
Core 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
ausente 

 



 

N.º  
entrevista 

Idade Nível de 
escolaridade 

Antiguidade Profissão Actividade de trabalho Tipo de 
trabalhador 

Direcção Sector da 
direcção 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
externa 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
interna 

Tipo de 
trajectória de 
aprendizagem 
formal interna 

20 23 Terceiro ciclo 
do ensino 

básico  

6 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Formação de 
fases 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
ausente 

21 25 Ensino 
secundário  

7 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Formação de 
fases 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
22 33 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

12 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Estratégico Transform. 
de Potência 

Formação de 
fases 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
focalizada de 

aquisição 
23 27 Ensino 

secundário  
5 Electricista 

montador 
Montagem e ligação Não 

estratégico 
Transform. 
de Potência 

Formação de 
fases 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
focalizada de 

aquisição 
24 31 Ensino 

secundário 
9 Electricista 

electrificador 
Electrificação Estratégico Transform. 

de Potência 
Montagem 

final 
Trajectória 

ausente 
Trajectória 

diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
ausente 

 
25 43 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

30 Electricista 
electrificador 

Electrificação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Montagem 
final 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
ausente 

 
26 29 Ensino 

secundário  
11 Electricista 

electrificador 
Electrificação Não 

estratégico 
Transform. 
de Potência 

Montagem 
final 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 

aquisição 
27 55 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

41 Serralheiro 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Montagem 
final 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
ausente 

 
28 26 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

9 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de Potência 

Formação de 
fases 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
29 52 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

39 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
30 54 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

42 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Estratégico Transform. 
de 

Distribuição 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 
aquisição e 
sensibilizaç. 

31 52 Segundo ciclo 
do ensino 

básico  

41 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 
aquisição e 
sensibilizaç. 



 

N.º  
entrevista 

Idade Nível de 
escolaridade 

Antiguidade Profissão Actividade de trabalho Tipo de 
trabalhador 

Direcção Sector da 
direcção 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
externa 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
interna 

Tipo de 
trajectória de 
aprendizagem 
formal interna 

32 48 Segundo ciclo 
do ensino 

básico  

35 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Estratégico Transform. 
de 

Distribuição 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 
aquisição e 
sensibilizaç. 

33 50 Segundo ciclo 
do ensino 

básico  

39 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Bobinagem Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
34 56 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico 

44 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Estratégico Transform. 
de 

Distribuição 

Bobinagem Trajectória de 
descontínua 

em 
progressão 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
 

35 34 Terceiro ciclo 
do ensino 

básico  

16 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Estratégico Transform. 
de 

Distribuição 

Bobinagem Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
36 52 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

29 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Bobinagem Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
37 20 Ensino 

secundário  
2 Electricista 

bobinador 
Montagem e ligação Não 

estratégico 
Transform. 

de 
Distribuição 

Bobinagem Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
ausente 

 
38 29 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

11 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Bobinagem Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
ausente 

 
39 52 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

38 Electricista 
bobinador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Bobinagem Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 
aquisição e 
sensibilizaç. 

40 22 Ensino 
secundário  

4 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Montagem 
final 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
41 53 Primeiro ciclo 

do ensino 
básico  

43 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Montagem 
final 

Trajectória de 
descontínua 

em 
progressão 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

42 47 Terceiro ciclo 
do ensino 

básico  

32 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Estratégico Transform. 
de 

Distribuição 

Montagem 
final 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada em 

progressão 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
 



 

 
N.º  

entrevista 
Idade Nível de 

escolaridade 
Antiguidade Profissão Actividade de trabalho Tipo de 

trabalhador 
Direcção Sector da 

direcção 
Tipo de 

trajectória 
profissional 

externa 

Tipo de 
trajectória 

profissional 
interna 

Tipo de 
trajectória de 
aprendizagem 
formal interna 

43 40 Segundo ciclo 
do ensino 

básico  

21 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Montagem 
final 

Trajectória de 
descontínua 

e indiferencia. 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

44 53 Terceiro ciclo 
do ensino 

básico  

37 Electricista 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Transform. 
de 

Distribuição 

Montagem 
final 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
45 51 Segundo ciclo 

do ensino 
básico  

37 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Estratégico Aparelhag. 
de Média 
Tensão 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória 
ausente 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 
aquisição e 
sensibilizaç. 

46 55 Primeiro ciclo 
do ensino 

básico 

39 Serralheiro 
soldador 

Montagem e soldadura Não 
estratégico 

Aparelhag. 
de Média 
Tensão 

Fabricação de 
chaparia 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
focalizada e 
estabilizada 

Trajectória 
focalizada de 
aquisição e 
sensibilizaç. 

47 46 Terceiro ciclo 
do ensino 

básico  

30 Electricista 
electrificador 

Electrificação Estratégico Aparelhag. 
de Média 
Tensão 

Electrificação Trajectória 
ausente 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação 
48 27 Terceiro ciclo 

do ensino 
básico  

10 Electricista 
electrificador 

Electrificação Não 
estratégico 

Aparelhag. 
de Média 
Tensão 

Electrificação Trajectória 
ausente 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

49 55 Primeiro ciclo 
do ensino 

básico 

46 Serralheiro 
montador 

Montagem e ligação Estratégico Aparelhag. 
de Média 
Tensão 

Montagem de 
normablocos 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada  

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 

50 54 Primeiro ciclo 
do ensino 

básico  

40 Serralheiro 
montador 

Montagem e ligação Não 
estratégico 

Aparelhag. 
de Média 
Tensão 

Montagem de 
normablocos 

Trajectória 
contínua e 

estabilizada 

Trajectória 
diversificada 
e estabilizada 

Trajectória 
diversificada de 

renovação e 
sensibiliz. 
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Anexo P 

Principais objectivos e pressupostos da análise das trajectórias profissionais – 

externa e interna – e de aprendizagem formal interna 
 
Apresentamos aqui uma explicação sucinta do método utilizado na análise das trajectórias 

profissionais – externa e interna à empresa – e de aprendizagem formal interna.  
 
1. Objecto e objectivos da análise 
 

O método de análise multivariada de correspondências múltiplas1 foi aplicado na análise das 
trajectórias profissionais externa e interna à empresa e da trajectória de aprendizagem formal interna, 
visando a constituição de tipos de trajectórias, caracterizadores de conjuntos de indivíduos, com base 
num conjunto de variáveis. Estas foram elaboradas a partir de perguntas realizadas aos trabalhadores 
entrevistados, às quais acrescentamos novas variáveis construídas, posteriormente, na fase de análise da 
informação.  

O programa informático estatístico utilizado para apoiar a análise foi o SPAD – "Logiciel d' analyse 
des donnés". 
 
2. O método de análise 
 

Atendendo à informação sobre a qual incide a análise, bem como aos objectivos referidos, 
optamos por realizar uma análise multivariada de correspondências múltiplas. Esta configura-se numa 
articulação entre uma análise factorial e uma classificatória.  

Na perspectiva de Lebart, Morineau e Piron, os métodos factoriais são satisfatórios para explorar 
grandes tabelas de dados, mas não dão uma visão de conjunto dos mesmos. As técnicas de classificação 
permitem, precisamente, completar os resultados das análises factoriais, em particular ao nível da 
compreensão da estrutura dos dados e da interpretação dos resultados (2000, p. 185)2.  

Na medida em que dispomos de um número reduzido de unidades de observação (n=50) e de um 
conjunto restrito de variáveis para cada uma das três trajectórias referidas, optámos, precisamente, pela 
articulação entre os dois tipos de análises. Decidimos ainda realizar uma classificação hierárquica 
ascendente, normalmente apresentada, na literatura, como a mais adequada para amostras reduzidas 
(Lebart; Morineau; Piron, 2000, p. 177). O algoritmo de classificação hierárquico não fornece uma partição 
de um determinado número de classes de um conjunto de objectos, mas antes uma hierarquia de 
partições apresentadas sob a forma de árvores, vulgarmente denominadas de dendrogramas. O 
dendrograma consubstancia-se numa representação gráfica que fornece uma ideia do número de classes 
estatísticas existentes na população, bem como da proximidade entre os indivíduos agregados em 
classes diferentes. Na medida em que, no dendrograma, temos uma representação de todos os casos, e 
dos passos de agregação dois a dois, torna-se possível ponderar e aferir as agregações propostas 
atendendo à proximidade e, concomitantemente, ao distanciamento entre os casos. O dendrograma 
constitui, deste modo, uma representação gráfica de apoio às decisões a tomar no que concerne ao 
ajustamento da solução numérica, tendo em conta as especificidades das variáveis e dos objectivos da 
pesquisa. 

 

                                                
1 Para um maior desenvolvimento v. Lebart; Morineau; Piron (2000), em particular o capítulo 2. A 
abordagem dos autores contempla, nomeadamente, a explicitação dos algoritmos utilizados, bem como 
os pressupostos teóricos subjacentes aos mesmos. 
2 Para um maior desenvolvimento das insuficiências dos métodos factoriais e, consequentemente, da 
virtualidade da articulação dos mesmos com uma análise classificatória, v. Lebart; Morineau; Piron (2000, 
p. 185-187). Os autores afirmam, contudo, que “a classificação nem sempre consegue mostrar a 
importância de determinadas tendências ou de factores latentes contínuos. (...) A classificação pode 
evidentemente, ajudar a descobrir a existência de grupos de indivíduos. A análise factorial pode 
apresentar previamente os factores latentes inesperados. A descoberta de tais fenómenos ou dimensões 
escondidas é o objectivo destas famílias de métodos e certamente o mais ambicioso. A sua utilização 
complementar é frequentemente indispensável para atingir este objectivo” (Ibidem, p. 187). 
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3. Procedimentos da análise 
 

Na medida em que o programa estatístico utilizado contempla a existência de fileiras pré-definidas, 
ou seja, de sequências de procedimentos metodológicos previamente programados, optamos, 
precisamente, por uma daquelas: a da análise de correspondências múltiplas. 

A análise de correspondências múltiplas contempla assim quatro grandes etapas ou fases: a 
análise factorial, a descrição dos factores, a análise classificatória e o “corte” da árvore ou dendrograma e 
descrição da partição. A concretização do objectivo final de decomposição e recomposição da totalidade 
dos 50 indivíduos, agrupando-os em classes estatísticas que correspondem a tipos de trajectórias, implica 
a aplicação dos procedimentos metodológicos referidos. Vejamos cada um destes passos. 
 

a) Análise factorial 
 

A realização de uma análise factorial, previamente à classificação permite, nesta última, trabalhar 
com um número de factores mais reduzido do que as variáveis de partida.  

A análise é efectuada a partir de uma tabela de indivíduos descritos por variáveis nominais.  
Procedemos a uma selecção prévia das variáveis nominais activas, ou seja, das variáveis 

pertinentes e determinantes na estruturação dos dados, e das variáveis ilustrativas, as quais são de 
caracterização e de suporte adicional à explicação. Estas últimas são, quer nominais, quer contínuas3. 

Ainda nesta etapa, como o objectivo é a tipificação das trajectórias de todos os sujeitos (e como 
estamos face a uma amostra de dimensão reduzida), integramos, logo à partida, a totalidade dos 
indivíduos, tendo sido atribuído, a cada um, um peso uniforme. 

O resultado obtido nesta fase consubstancia-se nos factores ou coordenadas factoriais.  
 

b)  Descrição dos factores 
 
A partir da descrição dos factores, seleccionamos as modalidades ou valores das variáveis retidas 

para a análise com um valor-teste cujo peso absoluto é igual ou superior a 2. Todas as modalidades que 
não obedecem a este critério são, automaticamente, eliminadas. Cada factor é constituído pelos 
elementos mais significativos e a proximidade entre os indivíduos corresponde à similitude das suas 
respostas. 

 
c) Análise classificatória 
 

A partir dos factores obtidos, é efectuada uma classificação hierárquica dos indivíduos, 
caracterizados pelas primeiras coordenadas factoriais.  

A classificação é ascendente, na medida em que parte do total de indivíduos, e os mais próximos 
(pela similitude das suas respostas) vão sendo agregados dois a dois até chegar a uma agregação única 
de todos os casos. O critério de agregação é o de inércia de Ward, o qual assente na redução minimal da 
perda de inércia inter-classes que resulta da agregação de dois elementos4. Os indivíduos são agrupados 
pelas similitudes das suas respostas e, consequentemente, pela distância em relação a todos os outros.  

São constituídas classes ou agrupamentos de indivíduos homogéneos e distintos uns dos outros, 
os quais comportam, igualmente, a vantagem de poderem ser mais facilmente descritos do que os eixos 
factoriais (Lebart, Morineau; Piron, 2000, p. 147).  

A realização da classificação pressupõe ainda a definição dos parâmetros de explicitação de uma 
representação gráfica da hierarquização, ou seja, de uma árvore ou dendrograma. 
 

d) “Corte” da árvore ou dendrograma e descrição da partição 
 

Após efectuada a agregação, importa definir os agrupamentos que pretendemos reter. Para tal, 
são efectuados “cortes” na árvore, os quais definem o número de classes retidas. Estes são efectuados 
por via da procura automática dos melhores “cortes”, sendo por nós definido um número mínimo e 
máximo de partições. Esta procura é, automaticamente, repetida até ser encontrada a melhor partição da 
árvore em classes. Temos, deste modo, uma hierarquia de partições, ou seja, uma árvore que, na sua 
base, tem os 50 indivíduos e no topo a agregação integral dos mesmos. Daqui resultam os dados mais 
importantes para a concretização dos objectivos da pesquisa: o agrupamento de indivíduos por classe.  

                                                
3 No capítulo 6 encontram-se explicitadas, para cada uma das trajectórias, as variáveis e respectivos 
valores das mesmas considerados. 
4 A utilização do critério de Ward tem a vantagem de ser compatível com a análise de correspondências, 
na medida em que assenta numa noção idêntica de inércia (Lebart; Morineau; Piron, 2000, p. 190). Para 
um maior desenvolvimento acerca do critério de Ward, v. Ibidem (p. 167-171). 
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A análise incide assim, essencialmente, sobre dois tipos de resultados: o dendrograma ou árvore, 
que constitui uma ilustração gráfica dos cortes efectuados; um quadro que contém a seguinte 
informação5: 

- as variáveis seleccionadas para a análise; 
- as modalidades ou valores das variáveis retidos, atendendo ao critério acima referido de que só 
são considerados os valores com um peso absoluto igual ou superior a 2; 
- as percentagens dos valores das variáveis presentes na amostra, em cada uma das classes e de 
cada classe nos valores das variáveis; temos assim a composição de cada classe ou 
agrupamento, quer pelos valores das variáveis, quer pelos indivíduos, os quais, obviamente, estão 
agregados nas respectivas classes, porque as suas trajectórias se caracterizam por aqueles; 
- o valor-teste, que se consubstancia num critério estatístico que mede o desvio entre os valores 
relativos à classe e os valores globais para cada um dos valores ou modalidades das variáveis; 
quanto mais elevado for, mais peso tem na classe, comparativamente com a respectiva presença 
na amostra; trata-se de uma medida de similaridade entre as variáveis e a classe (Lebart; 
Morineau; Piron, 2000, p. 182); a partir dos valores que assume, podemos salientar as 
modalidades ou valores das variáveis que contribuem de forma mais significativa para a 
constituição da classe, conferindo-lhe sentido; no caso das variáveis ilustrativas, o cálculo do valor-
teste implica atender à probabilidade associada ao teste da hipótese nula; quanto mais fraca for a 
probabilidade, menor é a hipótese de os valores ou modalidades das variáveis terem sido tiradas 
aleatoriamente, logo, maior é a possibilidade de recusarmos a hipótese nula; esta última 
corresponde a uma tiragem aleatória dos valores;  
- o peso absoluto, ou seja, o número de indivíduos contemplados em cada um dos valores das 
variáveis. 

 
Temos ainda, para as variáveis contínuas ilustrativas, as médias da variável na amostra e na 

classe, o valor-teste e a respectiva probabilidade. 
  

O percurso seguido permite conjugar as duas técnicas, ou seja, a “projecção de variáveis 
suplementares sobre os planos factoriais e a descrição automática das classes” (Lebart; Morineau; Piron, 
2000, p. 201). 
 
4. Interpretação dos resultados 
 

A interpretação que efectuamos debruça-se, fundamentalmente, na análise das classes ou 
agrupamentos estatísticos dos sujeitos. Tomamos como variáveis fundamentais de caracterização e de 
estruturação de cada um daqueles as por nós definidas como activas, mas não deixamos de tomar em 
linha de conta as variáveis ilustrativas, as quais, em alguns casos, se revelaram fundamentais à atribuição 
de sentido e de coerência teórica a cada uma das classes. Procedemos então à tipificação das 
trajectórias profissionais e de aprendizagem formal interna.  

Revelou-se um procedimento metodológico extremamente frutífero, que nos permitiu organizar a 
informação por via das respectivas propostas de estruturação apresentadas. A partir delas, procedemos, 
quer a uma selecção das classes ou agrupamentos em partições diferentes, quer a posteriores 
agregações de classes, pois não assumia relevância teórica manter algumas delas. A necessidade de 
tomar este tipo de opções também se prende com a dimensão reduzida da nossa amostra. As decisões 
tomadas atendem ainda a todo um conjunto adicional de informações de cariz qualitativo obtido, 
designadamente, a partir da observação e análise das actividades de trabalho e das notas de campo 
retiradas aquando da realização das entrevistas aos trabalhadores. 

Cada um dos agrupamentos finais corresponde a um tipo de trajectória, ao qual conferimos 
significado e tipificamos os sujeitos para posteriores cruzamentos com outras variáveis. 
 

                                                
5 Os quadros e respectivos dendrogramas obtidos para cada uma das trajectórias podem encontrar-se no 
anexo Q. 
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Quadro Q.1 

Trajectória profissional externa – Solução numérica da partição em 6 classes 

Variáveis 
 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis na 

amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

CLASSE 1/6 – 6 indivíduos (12%) 
Identificação dos indivíduos: 1, 2, 18, 31, 46, 49   

Categoria profissional – 
emprego final 

 Titular final da categoria 20.00 100.00 60.00 4.20 10 

Número de empregos   3 ou mais empregos 24.00 100.00 50.00 3.85 12 
Profissão – emprego final  Profissionais da indústria e 

da construção civil 34.00 100.00 35.29 3.16 17 

Categoria profissional – 
emprego intermédio 

 Indiferenciado 6.00 50.00 100.00 3.08   3 

Profissão – emprego intermédio  Profissionais da indústria e 
da construção civil 22.00 83.33 45.45 3.05 11 

Sector de actividade – emprego 
intermédio 

 Sector da metalomecânica, 
transportes e electricidade 8.00 50.00 75.00 2.66   4 

CLASSE 2/6 – 4 indivíduos (8%) 
Identificação dos indivíduos: 10, 14, 29, 39    

Sector de actividade – emprego 
intermédio 

 Sector da construção civil 10.00 100.00 80.00 4.09   5 

Categoria profissional – 
emprego intermédio 

 Aprendiz titular da categoria 12.00 100.00 66.67 3.83   6 

Profissão – emprego intermédio  Serralheiro civil 6.00 75.00 100.00 3.53   3 

Profissão – emprego intermédio  Profissionais da indústria e 
da construção civil 22.00 100.00 36.36 2.98 11 

Número de empregos  3 ou mais empregos 24.00 100.00 33.33 2.86 12 
CLASSE 3/6 – 3 indivíduos (6%) 
Identificação dos indivíduos: 13, 34, 41   

Profissão – emprego inicial  Profissionais do sector 
primário 6.00 100.00 100.00 3.89   3 

Sector de actividade – emprego 
inicial 

 Sector primário 6.00 100.00 100.00 3.89   3 

CLASSE 4/6 – 3 indivíduos (6%) 
Identificação dos indivíduos: 4, 26, 35   

Profissão – emprego final  Profissionais dos serviços 6.00 100.00 100.00 3.89   3 
Sector de actividade – emprego 
final 

 Sector terciário 8.00 100.00 75.00 3.53   4 

Antiguidade da trajectória 
integral – escalões 

 11-24 anos de antiguidade 16.00 100.00 37.50 2.76   8 

CLASSE 5/6 – 18 indivíduos (36%) 
Identificação dos indivíduos: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 43, 50  

Número de empregos   1 ou 2 empregos 44.00 100.00 81.82 6.14 22 
Categoria profissional – 
emprego inicial 

 Aprendiz titular da categoria 28.00 55.56 71.43 2.90 14 

Profissão – emprego intermédio  Não contemplado 76.00 100.00 47.37 2.90 14 
Sector de actividade – emprego 
intermédio 

 Não contemplado 76.00 100.00 47.37 2.90 38 

Categoria profissional – 
emprego intermédio 

 Não contemplado 76.00 100.00 47.37 2.90 38 

Profissão – emprego intermédio  Não contemplado 76.00 100.00 47.37 2.90 38 
Sector de actividade – emprego 
inicial 

 Sector terciário 20.00 44.44 80.00 2.84 38 

CLASSE 6/6 – 16 indivíduos (32%) 
Identificação dos indivíduos: 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48 
Sector de actividade – emprego 
inicial 

 Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 

Profissão – emprego inicial  Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 
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Variáveis 
 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis na 

amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

Categoria profissional – 
emprego inicial 

 Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 

Profissão – emprego inicial  Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 
Número de empregos  Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 
Categoria profissional – 
emprego final 

 Não contemplado 58.00 100.00 55.17 4.19 29 

Profissão – emprego final  Não contemplado 58.00 100.00 55.17 4.19 29 
Sector de actividade – emprego 
final 

 Não contemplado 58.00 100.00 55.17 4.19 29 

Antiguidade da trajectória 
integral – escalões 

 Igual ou inferior a 10 anos de 
antiguidade 26.00 56.25 69.23 2.94 13 

Profissão – emprego intermédio  Não contemplado 76.00 100.00 42.11 2.61 38 
Sector de actividade – emprego 
intermédio 

 Não contemplado 76.00 100.00 42.11 2.61 38 

Profissão – emprego intermédio  Não contemplado 76.00 100.00 42.11 2.61 38 
Categoria profissional –
emprego intermédio 

 Não contemplado 76.00 100.00 42.11 2.61 38 

Área do ensino 
profissionalizante 

 Na mesma área do ensino 
profissional 36.00 62.50 55.56 2.35 18 
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Quadro Q.2 

Trajectória profissional externa – Solução numérica da partição em 8 classes 

Variáveis 

 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis na 

amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

CLASSE 1/8 – 3 indivíduos (6%) 
Identificação dos indivíduos: 1, 31, 46   

Sector de actividade –
emprego intermédio 

 Sector da metalomecânica,   
transportes e electricidade 8.00 100.00 75.00 3.53   4 

Categoria profissional –
emprego final 

 Titular final da categoria 20.00 100.00 30.00 2.51 10 

Profissão – emprego 
intermédio 

 Profissionais da indústria e 
da construção civil 22.00 100.00 27.27 2.39 11 

CLASSE 2/8 – 3 indivíduos (6%) 
Identificação dos indivíduos: 2, 18, 49    

Sector de actividade –
emprego intermédio 

 Sector terciário 4.00 66.67 100.00 2.81   2 

Categoria profissional –
emprego final 

 Titular final da categoria 20.00 100.00 30.00 2.51 10 

Categoria profissional –
emprego intermédio 

 Indiferenciado 6.00 66.67 66.67 2.44   3 

CLASSE 3/8 – 4 indivíduos (8%) 
Identificação dos indivíduos: 10, 14, 29, 39   

Sector de actividade –
emprego intermédio 

 Sector da construção civil 10.00 100.00 80.00 4.09   5 

Categoria profissional –
emprego intermédio 

 Aprendiz titular da categoria 12.00 100.00 66.67 3.83   6 

Profissão – emprego 
intermédio 

 Profissionais da indústria e 
da construção civil 22.00 100.00 36.36 2.98 11 

Número de empregos  3 ou mais empregos 24.00 100.00 33.33 2.86 12 
CLASSE 4/8 – 3 indivíduos (6%) 
Identificação dos indivíduos: 13, 34, 41    

Profissão – emprego inicial  Profissionais do sector 
primário 6.00 100.00 100.00 3.89   3 

Sector de actividade – 
emprego inicial 

 Sector primário 6.00 100.00 100.00 3.89   3 

CLASSE 5/8 – 3 indivíduos (6%) 
Identificação dos indivíduos: 4, 26, 35    

Profissão – emprego final  Profissionais dos serviços 6.00 100.00 100.00 3.89   3 
Sector de actividade –
emprego final 

 Sector terciário 8.00 100.00 75.00 3.53   4 

Antiguidade da trajectória 
integral – escalões  

 11-24 anos de antiguidade 16.00 100.00 37.50 2.76   8 

CLASSE 6/8 – 5 indivíduos (10%) 
Identificação dos indivíduos: 3, 6, 7, 27, 50   

Categoria profissional –
emprego inicial 

 Aprendiz titular da categoria 28.00 100.00 35.71 3.11 14 

Profissão – emprego inicial  Profissionais da indústria e 
da construção civil 34.00 100.00 29.41 2.76 17 

Profissão – emprego final   Profissionais da indústria e 
da construção civil 34.00 100.00 29.41 2.76 17 

CLASSE 7/8 – 13 indivíduos (26%) 
Identificação dos indivíduos: 5, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 43  

Número de empregos  1 ou 2 empregos 44.00 100.00 59.09 4.68 22 
Sector de actividade –
emprego inicial 

 Sector terciário 20.00 61.54 80.00 3.76 10 

Profissão – emprego inicial  Profissionais dos serviços 12.00 38.46 83.33 2.74 6 
Categoria profissional –
emprego final 

 Não contemplado 58.00 92.31 41.38 2.72 29 

Sector de actividade –
emprego final 

 Não contemplado 58.00 92.31 41.38 2.72 29 
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Variáveis 

 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis na 

amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

Profissão – emprego final  Não contemplado 58.00 92.31 41.38 2.72 29 
CLASSE 8/8 – 16 indivíduos (32%) 
Identificação dos indivíduos: 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48  

Sector de actividade –
emprego inicial 

 Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 

Profissão – emprego inicial  Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 
Categoria profissional –
emprego inicial 

 Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 

Números de empregos   Não contemplado 32.00 100.00 100.00 7.25 16 
Categoria profissional –
emprego final 

 Não contemplado 58.00 100.00 55.17 4.19 29 

Profissão – emprego final  Não contemplado 58.00 100.00 55.17 4.19 29 
Sector de actividade –
emprego final 

 Não contemplado 58.00 100.00 55.17 4.19 29 

Antiguidade da trajectória 
integral – escalões 

 Igual ou inferior a 10 anos de 
antiguidade 26.00 56.25 69.23 2.94 13 

Profissão – emprego 
intermédio 

 Não contemplado 76.00 100.00 42.11 2.61 38 

Sector de actividade –
emprego intermédio 

 Não contemplado 76.00 100.00 42.11 2.61 38 

Categoria profissional –
emprego intermédio 

 Não contemplado 76.00 100.00 42.11 2.61 38 

Área do ensino 
profissionalizante 

 Na mesma área do exercício 
profissional 36.00 62.50 55.66 2.35 18 

 
 

Quadro Q.3 

Trajectória profissional externa – Caracterização pelas variáveis contínuas 
Classe Variáveis Média na amostra Média na classe Valor-teste Probabilidade 

6/8 Idade 42.06 54.60 2.34 0.010 
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Figura Q.1 

Trajectória profissional externa –  Dendrograma 

 

 32%  6%  8%  6%  12%  36% 
 6 partições 

 32%  10%  6%  6%  6%  8%  26%  6% 
 8 partições 
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Quadro Q.4 

Trajectória profissional interna – Solução numérica da partição em 3 classes 

Variáveis 

 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis 

na amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

Classe: 1/3 – 16 indivíduos (32%) 
Identificação dos indivíduos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 29, 30, 32, 39, 45, 46 
Direcção e sector da direcção  Fabricações Mecânicas 16.00 50.00 100.00 4.07   8 
Exercício do trabalho em 
equipa – situação  
profissional actual 

 Não 
44.00 87.50 63.64 4.05 22 

Profissão – situação 
profissional inicial 

 Metalomecânico 24.00 62.50 83.33 3.96 12 

Profissão – situação 
profissional actual  

 Metalomecânico 14.00 43.75 100.00 3.68   7 

Profissão – situação 
profissional actual 

 Serralheiro soldador 18.00 50.00 88.89 3.57   9 

Profissão – situação 
profissional inicial 

 Serralheiro soldador 12.00 37.50 100.00 3.29   6 

Antiguidade da trajectória 
interna – escalões 

 25 e mais anos de 
antiguidade 58.00 87.50 48.28 2.68 29 

Idade – escalões  50-59 anos de idade 46.00 75.00 52.17 2.54 23 
Vínculo jurídico contratual – 
situação profissional inicial 

 Contrato permanente 60.00 87.50 46.67 2.50 30 

Detenção de trajectória 
profissional externa 

 Sim 68.00 93.75 44.12 2.48 34 

Área do ensino 
profissionalizante 

 Não contemplado 54.00 81.25 48.15 2.39 27 

Nível de escolaridade  Primeiro ciclo do ensino 
básico 36.00 62.50 55.56 2.35 18 

Classe: 2/3 – 17 indivíduos (34%) 
Identificação dos indivíduos: 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50  

Profissão  –  situação 
profissional actual  

 Electricista electrificador 12.00 35.29 100.00 3.16   6 

Profissão – situação 
profissional actual 

 Serralheiro montador 12.00 35.29 100.00 3.16   6 

Profissão – situação 
profissional inicial 

 Indiferenciada 10.00 29.41 100.00 2.76   5 

Categoria profissional –
situação profissional inicial 

 Indiferenciado 10.00 24.41 100.00 2.76   5 

Exercício do trabalho em 
equipa – situação  
profissional actual 

 Sim 
56.00 82.35 50.00 2.45 28 

Classe: 3/3 – 17 indivíduos (34%) 
Identificação dos indivíduos: 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50  

Profissão – situação 
profissional inicial 

 Electricista bobinador 18.00 52.94 100.00 4.27   9 

Antiguidade da trajectória 
interna – escalões 

 Igual ou inferior a 10 anos de 
antiguidade 40.00 82.35 70.00 4.15 20 

Profissão – situação 
profissional actual 

 Electricista bobinador 24.00 58.82 83.33 3.75 12 

Profissão – situação 
profissional inicial 

 Electricista montador 18.00 47.06 88.89 3.41   9 

Detenção de trajectória 
profissional externa 

 Não 32.00 64.71 68.75 3.22 16 

Categoria profissional –
situação profissional inicial 

 Aprendiz indiferenciado 12.00 35.29 100.00 3.16   6 

Idade – escalões  20-29 anos de idade 28.00 58.82 71.43 3.11 14 
Exercício do trabalho 
individualizado – situação 
profissional actual 

 Não 
20.00 47.06 80.00 3.00 

 
10 
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Variáveis 

 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis 

na amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

Vínculo jurídico contratual –
situação profissional inicial 

 Contrato a termo 40.00 70.59 60.00 2.87 20 

Direcção e sector da direcção  Transformadores de Potência 
– formação de fases 

 
10.00 

 
29.41 

 
100.00 

 
2.76 

 
  5 

Direcção e sector da direcção  Transformadores de Potência 
– bobinagem Core 10.00 29.41 100.00 2.76   5 

Categoria profissional – 
situação profissional actual 

 Titular intermédio da categoria 18.00 41.18 77.78 2.62   9 

 
Quadro Q.5 

Trajectória profissional interna – Caracterização pelas variáveis contínuas 

Classe Variáveis Média na amostra Média na classe Valor-teste Probabilidade 

1/3 Idade 42.06 49.81 2.98 0.001 
1/3 Antiguidade da 

trajectória interna 
20.16 27.00 2.88 0.002 
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Figura Q.2 

Trajectória profissional interna – Dendrograma 

 
  

 34%  32%  34% 

 3 partições 
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Quadro Q.6 

Trajectória de aprendizagem formal interna – Solução numérica da partição em 7 classes 

Variáveis 

 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis na 

amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

CLASSE 1/7 – 13 indivíduos (26%) 
Identificação dos indivíduos: 1, 2, 6, 11, 13, 14, 28, 34, 35, 36, 42, 44, 47   

Natureza da formação interna – 
primeiro curso 

 Aperfeiçoamento/ reciclagem 48.00 100.00 54.17 4.34 24 

Número de cursos internos  1 curso 28.00 61.54 57.14 2.69 14 
CLASSE 2/7 – 3 indivíduos (6%) 
Identificação dos indivíduos: 22, 33, 26   

Duração da formação interna – 
primeiro curso 

 Muito longa (superior a 500 
horas) 6.00 100.00 100.00 3.89   3 

Natureza da formação interna – 
primeiro curso 

 Qualificação 18.00 100.00 33.33 2.63   9 

CLASSE 3/7 – 13 indivíduos (26%) 
Identificação dos indivíduos: 4, 5, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 37, 38   

Número de cursos internos  Não contemplado 26 100.00 100.00 6.89 13 
Natureza da formação interna – 
primeiro curso 

 Não contemplado 26 100.00 100.00 6.89 13 

Área da formação interna – 
primeiro curso 

 Não contemplado 26 100.00 100.00 6.89 13 

Duração da formação interna – 
primeiro curso  

 Não contemplado 42 100.00 61.90 4.86 21 

Natureza da formação interna – 
segundo curso  

 Não contemplado 54 100.00 48.15 3.86 27 

Área da formação interna – 
segundo curso 

 Não contemplado 54 100.00 48.15 3.86 27 

Duração da formação interna – 
segundo curso  

 Não contemplado 64 100.00 40.63 3.10 32 

Nível de escolaridade  Terceiro ciclo do ensino 
básico 34 69.23 52.94 2.73 17 

Área de ensino 
profissionalizante 

 Na mesma área do exercício 
profissional 36 69.23 50.00 2.54 18 

CLASSE 4/7 – 4 indivíduos (8%) 
Identificação dos indivíduos: 21, 29, 33, 40    

Natureza da formação interna – 
primeiro curso 

 Acção de sensibilização 8.00 100.00 100.00 4.45   4 

Duração da formação interna – 
primeiro curso 

 Muito curta (igual ou inferior 
a 20 horas) 8.00 100.00 100.00 4.45   4 

Área da formação interna – 
primeiro curso  

 Comportamental 10.00 75.00 60.00 2.88   5 

CLASSE 5/7 – 7 indivíduos (14%) 
Identificação dos indivíduos: 3, 30, 31, 32, 39, 45, 46    

Natureza da formação interna – 
primeiro curso 

 Qualificação 18.00 85.71 66.67 3.98   9 

Duração da formação interna – 
terceiro curso 

 Muito curta (igual ou inferior 
a 20 horas) 8.00 57.14 100.00 3.61   4 

Natureza da formação interna – 
segundo curso 

 Qualificação 8.00 57.14 100.00 3.61   4 

Área da formação interna – 
segundo curso 

 Técnica 36.00 100.00 38.89 3.42 18 

Profissão actual  Serralheiro soldador 18.00 71.43 55.56 3.07   9 
Natureza da formação interna – 
terceiro curso 

 Acção de sensibilização 6.00 42.86 100.00 2.91   3 

Área da formação interna – 
terceiro curso 

 Técnica 14.00 57.14 57.14 2.61   7 

Número de cursos internos 
 4 ou mais cursos 

14.00 57.14 57.14 2.61 
   

7 
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Variáveis 

 

Valores das variáveis 
% dos 

valores das 
variáveis na 

amostra 

% dos 
valores das 
variáveis na 

classe 

% da classe 
nos valores 

das variáveis 
Valor-teste Peso 

Direcção e sector da direcção  Transformadores de 
Distribuição – fabricação de 
chaparia 

8.00 42.86 75.00 2.47   4 

CLASSE 6/7 – 4 indivíduos (8%) 
Identificação dos indivíduos: 15, 43, 48, 50     

Natureza da formação interna – 
segundo curso 

 Acção de sensibilização 8.00 100.00 100.00 4.45   4 

Duração da formação interna – 
segundo curso 

 Muito curta (igual ou inferior 
a 20 horas) 10.00 75.00 60.00 2.88   5 

Área de ensino 
profissionalizante 

 Noutra área do exercício 
profissional 10.00 75.00 60.00 2.88   5 

CLASSE 7/7 – 6 indivíduos (12%) 
Identificação dos indivíduos: 8, 9, 10, 12, 41, 49     

Duração da formação interna – 
terceiro curso 

 Curta duração (superior a 20 
horas e igual ou inferior a 
100 horas) 

16.00 100.00 75.00 4.64   8 

Natureza da formação interna – 
terceiro curso 

 Aperfeiçoamento/ reciclagem 20.00 100.00 60.00 4.20 10 

Natureza da formação interna – 
segundo curso 

 Aperfeiçoamento/ reciclagem 30.00 100.00 40.00 3.42 15 

Área da formação interna – 
terceiro curso 

 Comportamental 12.00 66.67 66.67 3.12   6 

Número de cursos internos  3 cursos 12.00 66.67 66.67 3.12   6 
Área da formação interna – 
segundo curso 

 Técnica 36.00 100.00 33.33 3.04 18 

Duração da formação interna – 
segundo curso 

 Curta duração (superior a 20 
horas e igual ou inferior a 
100 horas) 

26.00 83.33 38.46 2.74 13 

Direcção e sector da direcção  Aparelhagem de Alta Tensão 
e Subestações Móveis 8.00 50.00 75.00 2.66   4 

Natureza da formação interna – 
primeiro curso 

 Aperfeiçoamento/reciclagem 48.00 100.00 25.00 2.39 24 

 
 

Quadro Q.7 
Trajectória de aprendizagem formal interna – Caracterização pelas variáveis contínuas 

Classe Variáveis Média na amostra Média na classe Valor-teste Probabilidade 

5/7 Idade 42.06 52.71 2.41 0.008 
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Figura Q.3 

Trajectória de aprendizagem formal interna – Dendrograma 

 
 
  

 26%  6%  8%  12%  8%  26% 14% 
7 partições 
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