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Anexo Metodológico 
 

Neste anexo são explicitadas as opções e os procedimentos metodológicos que orientaram o 

processo de investigação. Uma vez que eles são indissociáveis das opções teóricas que 

tomei, a sua apresentação respeita as duas dimensões analíticas em que o conceito de 

inserção profissional foi operacionalizado. O processo de construção do  objecto de estudo, 

conduziu-me a conceber a inserção profissional quer como uma passagem de um estado 

inicial a um estado final, o que implica analisá-la enquanto uma sucessão de posições no 

mercado de trabalho quer como um processo de socialização profissional e de construção 

identitária. A cada uma destas dimensões correspondem metodologias de investigação 

distintas. Para estudar a inserção como uma sucessão de posições no mercado de trabalho, 

adoptei uma abordagem extensiva de natureza quantitativa. Para estudar a inserção 

profissional como processo de construção identitária, utilizei uma abordagem intensiva de 

natureza qualitativa. Cada uma destas abordagens requer instrumentos de recolha e 

técnicas de tratamento de dados distintos e é sobre eles que incide este Anexo. 

 

A inserção como sucessão de posições no mercado de trabalho e a investigação 
quantitativa 
 

As investigações que se filiam nesta perspectiva teórica para analisar os processos de 

inserção profissional utilizam, como técnica de recolha de dados, o inquérito por 

questionário.  

 

O inquérito por questionário 

À semelhança dessas pesquisas, também a que realizei se baseou na aplicação de 

um inquérito por questionário. Todavia, o contexto institucional em que ela teve lugar e os 

objectivos que presidiram à sua execução contribuíram para que o questionário que foi 

elaborado contemplasse perguntas relativas não só ao primeiro emprego e à trajectória de 

inserção, mas também às trajectórias académicas dos licenciados. Por isso, os 



 614 

questionários1 que constam dos Anexos, apresentados em suporte informático, estão mais 

próximos do que na terminologia do Projecto Gradua2 (Campos et alli, 2006) se 

convencionou chamar de estudos de follow-up2 do que de um estudo de inserção profissional 

no sentido estrito, como aqueles que são desenvolvidos pelo CEREQ. Os questionários 

contemplam cinco blocos: dados pessoais e familiares, trajectória escolar e opinião sobre o 

curso; primeiro emprego depois da licenciatura; trajectória profissional3 e prosseguimento de 

estudos. Uma vez que a investigação que desenvolvi incidiu, exclusivamente, sobre os 

processos de inserção profissional, apenas referirei os blocos relativos ao primeiro emprego 

e às trajectórias assim como ao da caracterização dos inquiridos.  

 A caracterização dos licenciados foi feita com base nos indicadores sociográficos 

“clássicos”: idade, sexo, situação conjugal durante a licenciatura e no momento da inquirição, 

concelhos de nascimento, de residência durante a licenciatura e quando foram inquiridos, 

nível de habilitação e a ocupação profissional dos progenitores, entidade empregadora, 

sector de actividade e situação profissional do pai. Estes indicadores permitiram analisar a 

relação entre o fim da licenciatura e um dos acontecimentos biográficos relacionados com a 

transição para a vida adulta – a constituição de um núcleo familiar; estudar a mobilidade 

geográfica dos inquiridos enquanto estudantes e depois de licenciados e, por essa via, 

delimitar a área geográfica de recrutamento da Universidade de Lisboa; determinar os 

capitais escolar e económico de grupo doméstico e a origem de classe dos diplomados da 

UL.  

 Para a caracterização da primo inserção dos licenciados, recorri aos indicadores 

comummente utilizados nos inquéritos de inserção: tempo de procura do primeiro emprego, 

tipo de vínculo laboral, horário de trabalho, profissão exercida, tipo de entidade patronal, 

sector de actividade, meios de obtenção do emprego, relação entre formação e ocupação 

profissional, salário, tempo de permanência e rotatividade de emprego.  

 Para analisar as trajectórias em que os licenciados estiveram envolvidos, os 

indicadores utilizados foram: o número de empregos a tempo inteiro, a tempo parcial, com 

contrato a termo e contrato sem termo, a frequência do desemprego e a sua duração total, a 

                                                
1 Referimo-nos a questionários, porque foram elaborados dois, ainda que último, aplicado aos diplomados que se licenciaram 
entre 1999-2003, seja muito semelhante ao primeiro. 
2 Os estudos de follow-up incidem não apenas sobre os processos de inserção profissional, mas também sobre a avaliação da 
formação recebida (Campos et alli, 2006). 
3 Esta designação é fruto de um lapso. Na verdade, a designação correcta devia ser trajectória de inserção, pois, na verdade, é 
disso que se trata. Como explicámos no Capítulo V, consideramos que só podemos falar de carreira profissional depois de os 
diplomados terem acedido a um emprego estável ou a uma posição estabilizada no mercado de trabalho. 
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razão para o abandono do primeiro e do segundo empregos, os meios de obtenção do 

segundo emprego e do actual, as profissões no segundo emprego e no actual, os tipos de 

entidade patronal e sectores de actividade, duração do segundo emprego e do actual, 

remuneração no último emprego e a satisfação com o emprego. No último questionário, 

foram ainda introduzidos outros indicadores. Uns sobre as opiniões sobre o trabalho, outros 

sobre sua centralidade na vida dos licenciados e, por último, os que se reportam aos 

projectos profissionais, a médio prazo.  

 Na elaboração do questionário, Froddy (1996) e Hill e Hill (2002) foram os autores de 

referência. Tal como defendem, procurei construir perguntas claras e evitar perguntas 

múltiplas. Ciente das vantagens e das desvantagens da utilização de perguntas abertas e 

das fechadas, optei, quase exclusivamente4, pelas segundas. As razões foram várias e todas 

elas enunciadas por Froddy (1996: 154-157). As perguntas fechadas permitem que as 

respostas sejam validamente comparáveis entre si, são mais fáceis de responder e mais 

fáceis de analisar, em particular, quando se está a trabalhar com amostras de grande 

dimensão, como previa que fosse o caso. A estas razões acresce uma outra. As perguntas 

que compõem o questionário apresentam um elevado grau de fiabilidade, na medida em que 

são utilizadas em, praticamente, todos os estudos sobre a inserção profissional. Além disso, 

ao contemplarem a modalidade de resposta “outra”, está salvaguardada a hipótese de os 

inquiridos poderem acrescentar uma situação que não esteja previamente contemplada.  

 As perguntas que constituem o questionário basearam-se, essencialmente, em 

categorias “oficiais”. As suas modalidades de resposta correspondem a designações 

jurídicas, nuns casos, estatísticas, noutros, designações essas que, por vezes, se mostraram 

pouco operativas. Na verdade, a crescente diversificação das situações profissionais com 

que os diplomados se deparam no início dos processos de inserção profissional não 

encontra, por vezes, resposta nas categorias instituídas. Nesta investigação, o exemplo mais 

paradigmático reside nas perguntas sobre os vínculos contratuais. Seguindo a norma, 

contemplei três modalidades de resposta: contrato sem termo, contrato com termo e “recibos 

verdes”. Os inquiridos acrescentaram as bolsas e os estágios. Estas categorias não existem, 

nem do ponto de vista jurídico nem estatístico enquanto formas de relações contratuais. 

Todavia, elas são indispensáveis para compreender o vínculo que um número importante de 

licenciados estabelece com a entidade onde exerce a sua actividade profissional. A questão 

                                                
4 As perguntas abertas dizem respeito ao concelho de residência, às profissões e aos salários. 



 616 

que se colocará na elaboração de um próximo questionário consistirá em decidir entre a 

manutenção de uma atitude de fidelidade à norma ou a introdução de modalidades de 

resposta que, não estando em consonância com o instituído, permitam reflectir as situações 

concretas dos licenciados e, principalmente, as formas como eles as codificam.    

 

Aplicação dos questionários 

O primeiro questionário foi aplicado, em Maio de 1999, aos licenciados que 

terminaram a formação universitária entre 1994 e 1998; o segundo, em Outubro de 2004, 

aos que concluíram entre 1999 e 2003. Em ambos os momentos, a opção recaiu sobre o 

questionário por via postal. A dimensão dos universos excluía a possibilidade de realizar 

entrevistas. Esta opção tornar-se-ia demasiado dispendiosa. Os custos associados a um 

inquérito telefónico eram, igualmente, demasiado elevados. Exigia uma equipa de 

entrevistadores e um software específico. A aplicação do inquérito via internet era 

impraticável. Nem as Faculdades nem a Reitoria da Universidade de Lisboa dispunham dos 

endereços electrónicos dos licenciados. Analisados os custos e os benefícios, só restava 

uma opção: a aplicação via postal.  

Ambos os questionários continham uma carta de apresentação, assinada pelo Reitor 

da Universidade de Lisboa, na qual se explicitavam os objectivos do estudo e se apelava à 

participação dos licenciados. Eram igualmente fornecidos contactos telefónicos e endereços 

electrónicos, para o caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimentos. Para a devolução dos 

questionários foi incluído um envelope de porte pago. 

 

 Universo de estudo e amostras 

 Em ambos os estudos, a intenção inicial era que o universo correspondesse à 

totalidade dos licenciados que terminaram a formação no período temporal definido.  

Todavia, o facto de algumas Faculdades não disporem de dados para todos os anos, exigiu 

que a definição do universo de estudo fosse reformulada. O universo passou, então, a ser 

constituído por todos os diplomados para os quais era possível obter o endereço postal. 

Recolhida essa informação, foi construída uma base de dados, contendo o nome, o curso, a 

classificação final, o ano de licenciatura, a morada e o contacto telefónico de cada licenciado. 

A cada nome foi atribuído um número e os questionários foram objecto de uma numeração 
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semelhante. O objectivo deste procedimento consistiu em controlar as respostas recebidas, 

para o caso de ser necessário realizar um segundo envio.  

A opção de inquirir todo o universo e não uma amostra resultou da ponderação de 

vários factores. A consideração simultânea do ano de licenciatura e da Faculdade/curso em 

que foi obtida pulverizava, à partida, o universo potencial de inquirição5 em múltiplos grupos 

cujos pesos numéricos dependiam do número de licenciados de cada Faculdade/curso.  Ora, 

atendendo a que a variação da população de licenciados por ano e por Faculdade se situava 

numa amplitude de algumas centenas, a percentagem de licenciados a incluir numa amostra 

representaria sempre uma parte significativa e, em alguns casos, bastante significativa dessa 

mesma população. Embora não fosse um argumento tão crucial como os que a seguir serão 

referidos, o peso numérico pouco expressivo das populações sugeria a possibilidade de se 

inquirir a população no seu conjunto, em vez de se seleccionar uma amostra. 

O argumento que condicionou fortemente a inquirição à totalidade da população 

relaciona-se com o meio de recolha da informação. A opção que se apresentou como a mais 

exequível foi, como vimos anteriormente, o questionário por via postal com porte pago. Como 

está sobejamente demonstrado, a adesão, que este meio de realização de um inquérito 

proporciona, é caracterizada por uma taxa de retorno pouco elevada (Campos et alli, 2006: 

23). No caso da população de licenciados, o risco de se obter uma taxa de resposta reduzida 

é acrescido devido a duas ordens distintas de razões. Por um lado, nem a Reitoria da UL 

nem as Faculdades dispunham de uma lista actualizada das suas residências e, por outro, 

eram previsíveis as dificuldades em se obter respostas atempadas, em virtude de ausências 

relativamente frequentes e mais ou menos prolongadas da residência6, após a finalização 

dos cursos. O meio adoptado para a recolha de informação  e a impossibilidade de estimar a 

população não elegível de licenciados, por motivo de mudança de residência ou de ausência 

prolongada da mesma, faziam antever uma taxa de “não respostas” relativamente elevada, 

quer a inquirição incidisse sobre o conjunto da população quer sobre uma amostra. Porém, 

no caso desta última, e contrariamente à primeira, correr-se-ia ainda o risco de se obterem 

números tão pouco significativos que, muito possivelmente, desvirtuariam o interesse da 

análise estatística. Com base nestes argumentos, optou-se por um processo de inquirição 

que incidisse sobre o conjunto da população. 

                                                
5 O total dos licenciados correspondia a 7902, no primeiro estudo e a 8107, no segundo. 
6 Bastantes licenciados ausentam-se da residência por motivos variados como estágios, férias, prosseguimento de estudos no 
estrangeiro, etc. 
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A opção seguida deixava antever, dado o meio de inquirição adoptado, que apenas 

uma parte, embora significativa, do universo responderia ao questionário. A taxa de retorno 

de questionários preenchidos e válidos situou-se um pouco abaixo dos 30%, em ambos os 

estudos (Quadro nº1). No entanto, a percentagem obtida está dentro dos valores normais da 

técnica de inquérito por via postal que estabelecem, precisamente, o limite de 30%, como o 

valor expectável de retorno dos questionários, na ausência de esforços suplementares.  

Além disso, tendo em consideração o facto de não terem sido eliminados os 

licenciados cujas moradas não estavam actualizadas nem os que se encontravam 

impossibilitados de responder, por ausência prolongada da residência, pode estimar-se uma 

taxa de resposta bastante superior à que foi obtida. Contudo, tendo em conta apenas o 

número de respostas efectivamente obtido, é possível afirmar que, em ambos os estudos, a 

margem de erro da «amostra» é de +/- 4%, para um intervalo de confiança de 95%. 

 
Quadro nº1 

Tabela comparativa de Envio e Recepção dos Questionários aos Diplomados ( 1993/1998 – 1999/2003) 

1993/1998 1999/2003 
Faculdades 

Envio Recepção % Envio Recepção % 
Diferença 

% 

FBA 517 109 21,1 431 105 24,4 + 3,3 

FC 2301 602 26,2 2511 710 28,3 + 2,1 

FD 2109 517 24,5 1422 389 27,4 + 2,9 

FF 610 156 25,6 576 154 26,7 + 1,1 

FL 1630 402 24,7 2035 561 27,6 + 2,9 

FMD 70 14 20,0 201 52 25,9 + 5,9 

FM 258 68 26,4 517 119 23,0 - 3,4 

FPCE 407 122 30,0 414 126 30,4 + 0,4 

Total 7902 1990 25,2 8107 2216 27,3 + 2,1 

 
É, no entanto, importante sublinhar que, apesar de se terem obtido respostas de uma 

parte muito significativa do universo, não se pode garantir, com plena confiança, que a parte 

não inquirida possua exactamente as mesmas características e o mesmo padrão de 

respostas. Com efeito, percentagens elevadas de “não respostas” podem introduzir, e 

normalmente introduzem, enviesamentos na amostra, pelo que os resultados podem não ser 

totalmente válidos para o conjunto da população.  

A forma de controlar possíveis desvios das «amostras» obtidas passou por avaliar e 

comparar os valores que as variáveis com interesse sociológico na variável dependente (a 

inserção profissional dos diplomados) assumem na «amostra» e na população. Se os 

desvios forem reduzidos, a confiança nos resultados aumenta, tornando possível e mais 

segura a sua generalização. Para se proceder ao controlo da «amostra», seleccionaram-se 
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quatro variáveis: o curso, o ano, o sexo e a média de licenciatura. As três primeiras 

constituem elementos fundamentais da estrutura dos diplomados. Quanto à variável «média 

de licenciatura» representa, sem qualquer dúvida, uma medida importante através da qual se 

podem avaliar desvios eventuais existentes na amostra. Com efeito, estando a média de 

licenciatura correlacionada com o sucesso da inserção profissional e sabendo que os 

enviesamentos vão no sentido positivo (ou seja, os que são protagonistas de inserções bem 

sucedidas tendem a ter taxas de resposta superiores), o desvio existente entre a «amostra» 

e a população representará uma medida de confiança da primeira. 

Quadro nº2 
Tabela comparativa das notas médias de licenciatura por curso, segundo o período de conclusão da licenciatura 

 1994-1998 1999-2003 

 População  Amostra População Amostra 
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Filosofia  14,0 12 17 14,1 13 16 14,2 12 18 14,4 12 17 

Geografia 13,3 11 17 13,4 11 17 13,0 11 16 13,3 11 16 

História 14,0 11 16 13,7 12 16 13,8 11 16 13,9 12 17 

Líng. e 
Literaturas 

13,0 11 18 13,2 11 16 13,4 11 17 13,6 11 18 

Matemáticas 13,8 12 17 14,0 12 17 14,2 11 17 14,2 11 19 

Escultura/ 
Pintura 

14,4 13 16 14,6 13 16 12,0 12 15 14,6 13 17 

Design 14,5 13 16 14,4 12 16 14,1 13 16 14,5 13 17 

Direito 12,4 10 17 12,2 10 17 11,4 10 14 12,8 10 17 

Medicina 15,3 12 18 15,7 12 18 15,6 13 18 15,5 12 18 

Biologia 14,6 12 18 14,7 11 18 15,1 12 18 15,2 12 19 

Bioquímica 15,2 14 17 15,5 14 18 15,6 13 18 15,6 13 18 

Geofísica 13,8 12 15 14,7 13 17 14,0 13 16 13,5 12 16 

Engenharias 12,9 12 15 13,3 12 15 13,3 11 16 13,6 12 16 

Estatística 13,2 11 16 13,9 12 16 13,2 11 17 14,1 12 18 

Física 14,5 13 17 15,1 13 19 13,9 12 16 14,1 12 16 

Química 14,5 13 16 14,6 13 16 14,8 13 18 14,8 13 18 

Geologia 13,7 12 16 13,6 12 17 13,9 11 16 13,9 11 17 

Informática 13,6 12 16 13,9 12 17 13,4 11 17 13,5 11 18 

Farmácia 14,3 13 18 14,3 13 16 13,7 11 17 13,8 12 18 

C. da 
Educação 

13,9 11 17 13,6 11 17 14,3 13 17 14,7 13 16 

Psicologia 14,2 13 15 14,9 13 16 14,7 13 17 14,9 13 17 

Med. Dentária 14,4 14 16 14,4 13 17 14,1 12 16 14,0 13 16 

Média 13,9 12 16 14,3 13 16 13,9 12 17 14,0 10 19 
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Quadro nº3 
 Repartição do universo  e da amostra por faculdade segundo o sexo 

1994-1998 

Envio Recepção 
Faculdade 

Homem Mulher Total Homem % Mulher % Total % 
Faculdades Envio Recepção % 

Med. Dentária 32 38 70 10 31,3 4 10,5 14 20,0 FMDUL 70 14 20,0 

Medicina 91 167 258 26 28,6 42 25,1 68 26,4 FML 258 68 26,4 

Psicologia 61 346 404+3 15 24,6 107 30,9 122 30,0 FPCEUL 407 122 30,0 

Belas Artes 211 306 517 42 19,9 67 21,9 109 21,1 FBAUL 517 109 21,1 

Farmácia 108 502 610 27 25,0 129 25,7 156 25,6 FFUL 610 156 25,6 

Direito 729 1.380 2.109 179 24,6 338 24,5 517 24,5 FDL 2.109 517 24,5 

Letras 361 1.269 1.630 94 26,0 308 24,3 402 24,7 FLUL 1.630 402 24,7 

Ciências 793 1.508 2.301 214 27,0 388 25,7 602 26,2 FCUL 2.301 602 26,2 

Total 2.386 5.516 7.902 

 

607 25,4 1.383 25,1 1990 25,2 

 

Total 7.902 1990 25,2 

 
 
 

Quadro nº4 
Repartição do universo  e da amostra por faculdade segundo o sexo 

1999-2003 

Envio  Recepção  Faculdades Envio Recepção % 
Faculdade 

Homem Mulher NS * Total Homem % Mulher % Total %     

FBA 131 299 1 431 29 22,1 76 25,4 105 24,4 FBA 431 105 24,4% 

FC 930 1577 4 2511 245 26,3 465 29,4 710 28,3 FC 2511 710 28,3% 

FD 444 976 2 1422 121 27,3 268 27,5 389 27,4 FD 1422 389 27,4% 

FF 120 455 1 576 23 19,2 131 28,8 154 26,7 FF 576 154 26,7% 

FL 489 1542 4 2035 127 26,0 434 28,1 561 27,6 FL 2035 561 27,6% 

FMD 77 124 0 201 13 16,9 39 31,5 52 25,9 FMD 201 52 25,9% 

FM 154 361 2 517 34 22,1 85 23,5 119 23,0 FM 517 119 23,0% 

FPCE 61 353 0 414 18 29,5 108 30,6 119 30,4 FPCE 414 126 30,4% 

TOTAL 2406 5687 14 8107 

 

610 25,4 1606 28,2 2216 27,3 

 

TOTAL 8107 2216 27,3% 

* Nome estrangeiro "indecifrável" 
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Quadro nº5 
Repartição do universo e da amostra por faculdade e segundo os anos lectivos (1994-1999) 

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 TOTAL 

Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % 
Faculdade 

      

Med. Dentária 17 1 5,9 10 1 10,0 13 3 23,1 9 1 11,1 21 7 33,3 70 13+01 20 

Medicina 0 ** 2 ** ** 76 22 28,9 86 20 23,3 96 24 25,0 0 ** 0 ** ** 258 68+00 26,4 

Psicologia 89 14 * 15,7 94 29 30,9 94 14 14,9 103 45 43,7 24 19 79,2 404+3 121+01 30,0 

Belas Artes 195 *** 42 *** 21,5 202 *** 48 *** 23,8 37 16 43,2 517 106+03 21,1 

Farmácia 93 30 * 32,3 116 27 23,3 119 29 24,4 146 37 25,3 136 31 22,8 610 154+02 25,6 

Direito 364 57 * 15,7 420 87 20,7 477 119 24,9 492 140 28,5 356 112 31,5 2.109 515+02 24,5 

Letras 133 28 * 21,1 345 74 21,5 430 84 19,5 422 99 23,5 300 105 35,0 1.630 390+12 24,7 

Ciências 437 99 * 22,7 515 131 25,4 491 127 25,9 449 128 28,5 409 109 26,7 2.301 594+08 26,2 

SUB-TOTAL 1133 229 20,21 1576 371 23,54 1710 396 23,16 1717 474 27,61 1283 399 31,10 7.902 1.990 25,2 

TOTAL 2904 642 22,11 3629 918 25,30 1283 399 31,10 7.902 1.990 25,2 

* Antes de 1994 e ano lectivo de 1993/94       ** Falta de comunicação por parte da FML   *** Anos acumulados pela FBAUL 

 

Quadro nº6 
Repartição do Universo e da amostra por faculdade segundo os anos lectivos (1999-2003) 

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 TOTAL 
Faculdade 

Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % Envio Recep. % 

FBA 43 15 34,9% 141 27 19,1% 65 17 26,2% 159 38 23,9% 23 8 34,8% 431 105 24,4% 

FC 424 87 20,5% 431 127 29,5% 567 143 25,2% 526 166 31,6% 563 187 33,2% 2511 710 28,3% 

FD 0* 3 0,1% 422 108 25,6% 507 143 28,2% 475 116 24,4% 18 19 105,6% 1422 389 27,4% 

FF 0* 1 0,0% 162 33 20,4% 120 32 26,7% 138 39 28,3% 156 49 31,4% 576 154 26,7% 

FL 451 79 17,5% 498 125 25,1% 507 148 29,2% 579 180 31,1% 0* 29 0,0% 2035 561 27,6% 

FMD 27 6 22,2% 30 9 30,0% 49 10 20,4% 53 16 30,2% 42 11 26,2% 201 52 25,9% 

FM 118 28 23,7% 145 33 22,8% 144 19 13,2% 110 37 33,6% 0* 2 0,0% 517 119 23,0% 

FPCE 61 5 8,2% 54 11 20,4% 0 2 0,0% 149 47 31,5% 150 61 40,7% 414 126 30,4% 

TOTAL 1124 224 19,9% 1883 473 25,1% 1959 514 26,2% 2189 639 29,2% 952 366 38,4% 8107 2216 27,3% 

* Dados não enviados pela Faculdade 
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Os quadros apresentados mostram a distribuição das variáveis na «amostra» e na 

população, para os dois períodos temporais. A análise das distribuições permite apresentar 

as seguintes conclusões: 

a) Não existem desvios significativos nas taxas de resposta por Faculdades. Na 

maior parte dos cursos o desvio é na ordem de 2%. Em ambos os períodos as 

excepções são Medicina Dentária, Psicologia e Ciências da Educação (Quadros 

nº 3 e 4); 

b) A distribuição ano a ano não revela grandes flutuações. No entanto, as taxas de 

participação aumentam à medida que diminuiu o tempo entre a conclusão da 

licenciatura e a aplicação do questionário, quer entre os diplomados de 1994-98 

quer entre os do quinquénio seguinte (Quadros nº 5 e 6); 

c) As diferenças inter-sexuais giram em torno de 3%, exceptuando os casos de 

Medicina Dentária e Psicologia, no primeiro estudo, e Medicina Dentária e 

Farmácia, no segundo, cursos em que essas diferenças são mais acentuadas 

(Quadros nº 3 e 4); 

d) Quanto à média de licenciatura, pode verificar-se que as diferenças tendem a 

favorecer a «amostra», mas esse favorecimento traduz-se numa diferença de 

algumas décimas, com excepção dos cursos de Escultura e Pintura, no último 

quinquénio. 

 

Os dados analisados e as margens de erro das amostras vão no sentido de 

confirmar que estas, obtidas pelos procedimentos descritos, não apresentam desvios 

significativos em relação às populações. Não há razão, portanto, para suspeitar que os 

licenciados que não responderam aos questionários difiram muito daqueles que o fizeram 

nem para se considerar que a existência de desvios, comuns a qualquer amostra, e mesmo 

de algum enviesamento, inviabilize a generalização dos resultados obtidos, através do 

procedimento metodológico descrito. 

 

Construção das bases de dados e tratamento estatístico 

Recebidos os questionários e depois de codificadas as perguntas abertas, os dados 

foram lançados numa base de dados, construída em SPSS. Para esta investigação foram 



 623 

seleccionadas duas sub-amostras, com base na construção de uma variável composta que 

apelidei de modos de inserção no sistema universitário. Como referi no Capítulo V, esta 

variável permitiu distinguir três tipos de licenciados, a partir do modo como desempenharam 

o ofício de estudante universitário: os estudantes a tempo inteiro, os estudantes 

trabalhadores que, durante o curso, exerceram uma actividade profissional remunerada a 

tempo parcial e os trabalhadores estudantes que conciliaram a condição de estudante com a 

de activo empregado a tempo inteiro. As sub-amostras que foram extraídas integram apenas 

os estudantes a tempo inteiro e os estudantes trabalhadores. A sub-amostra dos licenciados 

que terminaram a formação, entre 1994 e 1998, é constituída por 1654 casos; a dos que 

terminaram no quinquénio seguinte, por 1946 casos. 

 O procedimento seguinte consistiu em recodificar os cursos. Uma vez que estes já 

tinham sido objecto de análise detalhada (Alves, 2000b e 2005), optei por os agregar por 

área de formação, com base na nomenclatura proposta pelo ISCED. Concluído este 

procedimento, seguiu-se análise estatística dos dados. Todavia, o facto de as variáveis 

serem, na sua quase totalidade, nominais, obrigou-nos a utilizar, predominantemente, o 

Teste de X2.  

 Como um dos objectivos da investigação era identificar percursos-tipo de inserção foi 

realizada uma análise de correspondências múltiplas (ACM). Este tipo de análise possibilita a 

construção de perfis-tipo e identificar os indivíduos que partilham os atributos escolhidos 

para os caracterizar. As variáveis activas permitem construir esses perfis, as variáveis 

ilustrativas caracterizar os inquiridos. Nesta investigação, o primeiro tipo de variáveis foi 

constituído por todas as variáveis relativas à primo inserção e à trajectória de inserção. As 

ilustrativas corresponderam às variáveis de caracterização sócio-gráfica e sócio-educativa 

dos licenciados.  

A análise de correspondências múltiplas baseia-se no cálculo das semelhanças entre 

indivíduos, entre modalidades de variáveis diferentes e entre duas variáveis de uma mesma 

variável (Lebart et alli, 2002: 120). A proximidade entre indivíduos em termos de 

semelhanças assenta no princípio de que dois indivíduos se assemelham, se escolherem, 

globalmente, as mesmas modalidades de resposta. A proximidade entre modalidades 

diferentes em termos de associação reporta-se a modalidades que correspondem aos pontos 

médios dos indivíduos que as escolheram e estão próximas porque foram escolhidas pelos 

mesmos indivíduos ou por indivíduos semelhantes. A proximidade entre duas modalidades 
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de uma mesma variável em termos de semelhanças decorre do princípio de que essas 

modalidades foram escolhidas pelo mesmo grupo de indivíduos.  

A análise de correspondências múltiplas foi realizada com base nos dados relativos 

aos licenciados que concluíram a formação, entre 1994-1998. Obtiveram-se oito perfis-tipo 

com base numa classificação mista (centróides e hierárquica) e na retenção das 

modalidades de resposta cujo Vtest era superior a dois7. Destes oito perfis mantive apenas 

sete, na medida em que um deles se organizava com base nas “não respostas”, que não 

foram, previamente, retiradas da análise. 

 

  

ACM e Perfis-tipo de inserção 

O primeiro perfil corresponde a 50,18% dos inquiridos. Ele integra os licenciados que 

apenas tiveram um emprego a tempo inteiro, numa área directamente relacionada com a sua 

formação e que trabalhavam na Administração Pública, nos sectores da Justiça, da 

Educação e da Saúde. Estes licenciados são maioritariamente professores, médicos, 

advogados, técnicos de administração e de gestão e de investigação física e química, e 

formados em Medicina, Geografia, Estatística, Medicina Dentária e Ciências da Educação. 

Eles exercem a sua actividade como trabalhadores independentes e trabalhadores por conta 

de outrém. Os assalariados apresentam uma situação relativamente estável no mercado de 

trabalho: ou assinaram um contrato sem termo ou vários contratos a termo com a mesma 

entidade patronal. O tempo médio de permanência no primeiro emprego é superior a doze 

meses. 

O segundo perfil, que corresponde a 2,98% dos inquiridos, é também constituído 

pelos licenciados que tiveram apenas um emprego. Todavia, o seu percurso de inserção 

apresenta características bastante diferentes do anterior. Estes diplomados viveram um 

desemprego de inserção de longa duração e o emprego a que acederam situa-se numa área 

totalmente diferente da da sua formação. São maioritariamente licenciados em Direito, mas a 

profissão que exercem inscreve-os no grupo sócio-profissional do pessoal dos serviços, o 

que os coloca numa situação de sobrequalificação no mercado de trabalho. 

O terceiro perfil congrega 15,82% de licenciados. A sua principal característica reside 

no facto de terem tido dois empregos, estando por isso envolvidos em trajectórias de 

                                                
7 A descrição dos procedimentos técnicos da análise consta do Anexo 2- Análise de Correspondências Múltiplas que integra os 
Anexos, apresentados em suporte informático. 
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mobilidade de emprego. No primeiro emprego, o sector de actividade predominante foi o do 

Comércio e Serviços, onde exerceram uma actividade profissional como pessoal 

administrativo, auferindo um salário inferior a 500 euros. Tal como os seus colegas 

anteriores, também eles se encontravam numa situação de sobrequalificação. As formas de 

relação contratual predominantes foram o trabalho independente e os contratos a termo, não 

superiores a seis meses. O abandono do primeiro emprego deveu-se ou ao fim do contrato 

ou à saída voluntária. Nuns casos seguiu-se um período de desemprego de mobilidade, 

noutros a obtenção imediata do segundo emprego. No segundo emprego, os licenciados 

desempenharam a sua actividade profissional nas áreas da Educação, Justiça, Comércio e 

Serviços, em empresas públicas e privadas e na Administração Pública e exerceram as 

profissões de advogados, professores, especialistas das ciências da vida, técnicos 

superiores da administração pública, informáticos, técnicos de administração e de gestão, 

técnicos de nível intermédio e pessoal administrativo. Para alguns destes diplomados, a 

mudança de emprego correspondeu a uma mobilidade de recuperação e permitiu escapar a 

uma situação de sobrequalificação. A mobilidade de emprego permitiu a alguns licenciados 

acederem a um emprego estável, a outros trocarem um emprego estável por um outro com 

as mesmas características e a outros ainda traduziu-se na manutenção de uma situação de 

precariedade. 

O quarto perfil corresponde a 4,07% de licenciados e caracteriza-se pela rotatividade 

de emprego e pela precariedade. Os inquiridos deste perfil tiveram três ou quatro emprego 

precários, sendo o desemprego de mobilidade uma situação esporádica nos seus percursos 

de inserção. São maioritariamente professores, licenciados em Biologia, Física e Bioquímica. 

O quinto perfil que integra 5,17% de inquiridos caracteriza-se pela alternância  entre 

precariedade e desemprego. Estes diplomados tiveram mais de quatro empregos precários. 

A elevada rotatividade de emprego que caracteriza este percurso de inserção é o resultado 

do fim dos contratos, de despedimentos e de saídas voluntárias. Os protagonistas deste 

percurso são licenciados em Direito, Psicologia e História e exerciam profissões de 

especialistas das ciências da saúde, de técnicos de gestão e de administração, de 

advogados e de pessoal dos serviços. Trabalhavam tanto na Administração Pública como 

em empresas privadas, nas áreas do comércio e serviços, saúde e acção social.  

O sexto perfil corresponde a 10,72% de diplomados. As principais características 

deste percurso são a mobilidade de emprego e a ausência de desemprego. A grande maioria 



 626 

teve três empregos. Quando foram inquiridos, mais de um quarto permanecia há mais de um 

ano no mesmo emprego. Trabalhavam predominantemente em empresas privadas, nas 

áreas da saúde e da acção social do comércio e dos serviços. Eram médicos, farmacêuticos, 

informáticos, advogados, especialistas das ciências da saúde, técnicos de nível intermédio, 

empregados de contabilidade e finanças. 

O sétimo perfil agrupa 8,57% dos diplomados que estavam ainda à procura do 

primeiro emprego e que viviam um desemprego inserção de longa duração. Este grupo era 

maioritariamente constituído por licenciadas em Direito, que tinham concluído a formação em 

1997 e 1998, com uma classificação final de Suficiente. 

O problema desta tipologia, que foi, aliás, a razão que me levou a abandoná-la, 

residiu no facto de ela não estar em consonância com a perspectiva teórica em que me 

baseei para estudar os percursos de inserção. Nenhum dos perfis criados me permitia saber 

com precisão qual a percentagem de diplomados que tinha concluído o processo de inserção 

profissional nem distinguir entre os que tiveram acesso a um emprego estável e os que se 

encontravam numa posição precária estável, pela simples razão que a variável que esteve 

na origem da partição dos grupos não foi o estatuto jurídico dos empregos, mas sim o 

número de empregos. O estatuto jurídico dos empregos é, de certa forma, uma variável 

activa “acessória” na construção destes percursos-tipo. Tão acessória que, por vezes, não 

entra sequer na sua caracterização.  

É certo que o sétimo perfil corresponde ao percurso de exclusão que posteriormente 

construí e que o sexto apresenta semelhanças com o que apelidei de inserção precária, mas 

a minha pergunta principal não encontrava resposta em nenhum dos percursos-tipo criados 

pela ACM. Acabei, por isso, por abandonar esta tipologia indutiva, numa fase já mais 

avançada da investigação, e por optar por uma outra, de cariz mais dedutivo, e que 

reflectisse as minhas opções teóricas.  

 

A inserção profissional como processo de socialização profissional e a 
investigação qualitativa 
 
A segunda dimensão de análise consistiu em estudar a inserção como um processo de 

socialização profissional e, consequentemente, de produção de formas identitárias. Para o 

fazer, segui de perto a proposta de Demazière e Dubar (1997): realizei entrevistas 

biográficas.  
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A entrevista biográfica 

A minha opção pela realização de entrevistas biográficas decorreu das razões 

avançadas por Demazière e Dubar (1997, 999). A entrevista biográfica é ela própria um 

momento de construção identitária; permite a dupla transacção entre a identidade biográfica 

para si e a identidade relacional para o outro; permite conhecer a identidade narrativa que se 

constrói no acto de cada um se contar, como argumenta Ricoeur (1985, 1999). Mas a 

entrevista biográfica é também, como Finger (1989: 234) já nos finais da década de oitenta 

afirmava, um instrumento importante para o estudo da mudança social, quando as categorias 

“oficiais” disponíveis se mostram incapazes de a captar.  

A entrevista biográfica, tal como é conceptualizada e utilizada por Demazière e Dubar 

decorre da sua filiação no paradigma Sociologia Compreensiva alemã de que Simmel e 

Weber são os percursores e, consequentemente, do reconhecimento e da importância que 

são atribuídos aos actores sociais e à subjectividade na produção de conhecimento sobre o 

social. A entrevista biográfica atribui, assim, um papel central ao sujeito e um estatuto 

epistemológico à subjectividade, como defende Finger (1989), e inscreve-se no que tem 

vindo a ser apelidado por um retorno do actor social.  

As entrevistas que Dubar e Demazière realizaram, e cujo exemplo eu segui, não são 

“histórias de práticas” com vista a conhecer os mecanismos macrossociais, como propõe 

Bertaux (1997), nem histórias de vida, como as utilizadas pela Escola de Chicago (Finger, 

1989, Roberts, 2002). Elas são histórias sobre um plano da vida - o plano profissional – com 

o objectivo de conhecer o mundo sócio-profissional dos jovens em fase de inserção 

profissional. Por isso, Demazière e Dubar apelidam-nas de “histórias de inserção”. 

As histórias de inserção são uma forma de representação de si que se dá a conhecer 

na trama que cada entrevistado tece sobre o seu percurso. Elas são uma conversa, como 

advogam Taylor e Litlleton (2006: 28) referindo-se às entrevistas biográficas em geral, mas 

uma conversa com características próprias. São situações comunicacionais onde os sentidos 

são negociados, reforçados e questionados pelos interlocutores. Assim, os sentidos não são 

inerentes a um acto, a uma experiência ou a um percurso, mas construídos através do 

discurso narrativo (Roberts, 2002: 118), da história que decidem contar.  Contar a história de 

uma vida ou de parte dela implica escolher entre múltiplos acontecimentos que a constituem 

os que são mais significativos para conferirem veracidade à imagem de si que dão a 
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conhecer (Ricoeur, 1990, 1991, Goffman, 1991, Peneff, 1990). Foi precisamente isso que 

aconteceu com os licenciados que entrevistei. Eles narraram-me a sua “história de inserção”. 

Eu solicitei esclarecimentos, suscitei explicações.  

 

 
A selecção dos entrevistados 

A selecção dos licenciados a entrevistar colocava, à partida, o problema da escolha 

dos critérios a utilizar: curso?, ano de conclusão da licenciatura?, modo de inserção na 

Universidade?, percursos-tipo de inserção. A minha opção recaiu sobre este último critério. 

Quando iniciei esta fase de recolha de dados, não tinha ainda analisado em pormenor a 

tipologia construída a partir da análise de correspondências múltiplas pelo que não tinha sido 

confrontada com as suas limitações. Utilizar os percursos-tipo de inserção para seleccionar 

os licenciados a entrevistar pareceu-me, portanto, a melhor solução e aquela que 

metodologicamente mais me tranquilizava. Ela estava científica e empiricamente justificada 

no quadro de uma perspectiva positivista de que estava bastante prisioneira.   

Resolvido este problema, dois outros se colocaram: como identificar os diplomados 

que estiveram envolvidos nos mesmos percursos-tipo e quantos entrevistar? A solução para 

o primeiro problema foi-me dada pelo programa informático utilizado na ACM. A análise de 

correspondências múltiplas foi realizada no SPAD e este programa permite, para cada classe 

criada, identificar os indivíduos “exemplares” que a integram, por ordem decrescente de 

afinidades. Listados os indivíduos “exemplares”, bastou-me fazer corresponder o número do 

questionário ao nome que constava da base de dados que havia sido, anteriormente 

construída. Mas havia ainda um último problema para resolver: quantas entrevistas realizar? 

Ao contrário do critério para seleccionar os licenciados, o número dos que iriam ser 

entrevistados não se regeu por nenhum critério positivista. Não pretendia construir uma 

amostra representativa, mas sim seleccionar os licenciados mais representativos de cada 

percurso de inserção e isso, estava assegurado. O que estava em causa não era, portanto, o 

critério da representatividade, mas sim o da exemplaridade. A este critério juntou-se um 

outro: o da exequibilidade. A minha preocupação com o número de entrevistas não residia 

tanto na sua realização, mas principalmente no tempo que a sua análise exigia. Podia ter 

optado por entrevistar três licenciados de cada percurso tipo, quatro, dez, vinte... Escolhi 

cinco com o aval do meu orientador.  Era exequível realizar trinta e cinco entrevistas e 
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analisá-las. O passo seguinte foi o estabelecimento dos contactos e do protocolo de 

comunicação, como Demazière e Dubar (1997, 1999) lhe chamam. 

 

Marcação das entrevistas e protocolo de comunicação 

Munida da listagem com os nomes, os endereços e, nalguns casos, o contacto 

telefónico, iniciei a marcação das entrevistas, convencida de que esta seria uma tarefa fácil. 

Não podia estar mais enganada! O primeiro problema residiu na dificuldade em contactar os 

licenciados. Muitos dos contactos telefónicos de que dispunha, já não estavam activos e a 

tentativa de obter o número de telefone através do endereço revelou-se, muitas vezes, 

infrutífera. O telefone móvel substituiu, definitivamente, o fixo, pelo menos entre esta 

população. Nestes casos, foi totalmente impossível contactar os licenciados. Como eles 

estavam ordenados segundo a sua exemplaridade na classe, sempre que um era excluído, 

era substituído pelo que se lhe seguia na lista.  

 Quando o contacto telefónico estava activo, ele correspondia à residência dos pais, 

onde muitos já não viviam há vários anos. A surpresa era, por isso, grande quando recebiam 

um telefonema a perguntar pela filha ou pelo filho e a desconfiança instalava-se. O primeiro 

passo era neutralizá-la. A estratégia de abordagem foi sendo aperfeiçoada até ser 

encontrada a fórmula final: apresentava-me como docente da Universidade de Lisboa; 

explicava que o filho/a tinha respondido a um questionário sobre a sua inserção profissional 

e que o/a estava novamente a contactar para saber se estaria disponível para ter uma 

conversa sobre o seu percurso profissional. As reacções a este pedido foram várias. Uns 

pais aproveitaram a oportunidade para demonstrar o orgulho que tinham no sucesso 

profissional dos filhos; outros deram-me a conhecer o seu descontentamento com os seus 

percursos profissionais e as dificuldades com que se confrontaram; uns facultaram-me 

imediatamente o contacto; outros pediram para voltar a telefonar, porque não o forneciam 

sem o respectivo consentimento; outros ainda pediam para deixar o meu que, 

posteriormente, o filho contactar-me-ia.  

 Ultrapassada esta fase, seguiu-se a marcação das entrevistas. A maior parte dos 

licenciados lembrava-se de ter preenchido o questionário e respondeu favoravelmente ao 

pedido formulado. Todos foram informados do objectivo do estudo e da importância da sua 

participação. Foi-lhes igualmente explicado que não se tratava de uma entrevista 

convencional, mas antes de uma conversa sobre o que lhes tinha acontecido de importante 
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desde a conclusão da licenciatura até aquele momento. Devo confessar que o grau de 

adesão me surpreendeu. No total, tive uma recusa directa e cinco recusas indirectas: três 

prometeram contactar mais tarde e nunca o fizerem, dois combinaram a hora e o local da 

entrevista e não apareceram. Nem sempre foi fácil compatibilizar disponibilidades. Houve 

casos em que as entrevistas foram marcadas e desmarcadas várias vezes, mas no final o 

objectivo foi cumprido. 

 

A realização das entrevistas 

As entrevistas foram realizadas nos mais variados locais: na Faculdade, em cafés e 

esplanadas, na residência dos licenciados, na Gulbenkian e nos seus locais de trabalho. A 

duração foi também ela bastante variável. Nuns casos, demoraram menos de uma hora, 

noutros, duas, três horas ou mesmo uma manhã ou uma tarde inteiras.  

 As primeiras entrevistas foram um processo de aprendizagem e de conquista de 

confiança. Nunca tinha feito entrevistas biográficas e ir para o terreno sem um guião não me 

deixava muito confortável. A fronteira entre a escuta activa, que Demazière e Dubar (1997, 

1999) advogam, e uma atitude directiva não era para mim clara. O princípio de deixar os 

entrevistados contarem a sua história de inserção, livremente, era um dado adquirido assim 

como era o de que não iria introduzir temas, mas não estava muito convicta de que os 

conseguisse respeitar.  

Na primeira entrevista, fui mais directiva do que pretendia. Entre o receio de não ter 

informação suficiente, se me limitasse apenas aos temas introduzidos pelo entrevistado, e o 

treino de muitos anos a fazer entrevistas semi-directivas, assumi uma atitude mais directiva 

do que a que desejava. Nas entrevistas seguintes, estava tão preocupada em não 

interromper o discurso, que não explorei algumas temáticas, não pedi que explicassem 

algumas das decisões que tomaram... Deixei a narrativa fluir, é certo, mas não a explorei e a 

escuta foi mais passiva do que activa. A audição das primeiras entrevistas foi um 

procedimento essencial, neste processo de aprendizagem. A reflexão epistemológica sobre a 

minha prática, permitiu-me identificar as deficiências na forma como estava a conduzir as 

entrevistas e gizar uma estratégia que serviu de suporte às que se seguiram. Esta estratégia 

não foi seguida rigorosamente como, aliás, não podia ser. As narrativas têm ritmos próprios e 

os narradores têm, também eles, estratégias narrativas distintas. Uns seguiram fielmente a 

cronologia dos acontecimentos como quem verbaliza um curriculum vitae, outros contaram 
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uma história em que os acontecimentos se sucederam e as personagens actuaram, num 

exercício permanente de argumentação e justificação, sem que se preocupassem em os 

situar rigorosamente no tempo. Nestes casos, as histórias ganhavam vida própria e o meu 

papel era o de solicitar esclarecimentos, pedir que explicitassem melhor por que razão 

tomaram esta ou aquela decisão ou que aprofundassem mais um argumento, um projecto, 

um dilema, num diálogo permanente entre quem se dá a conhecer através da trama que 

constrói sobre a sua vida e quem procura compreender os significados subjectivos das 

experiências biográficas, como diriam Demazière e Dubar (1999).  

Noutros casos, os entrevistados começavam por fazer o relato dos acontecimentos 

que constituem o seu percurso profissional, sem qualquer tipo de argumentação ou de 

justificação. A estratégia que adoptei foi particularmente fecunda nestas situações. Finda a 

descrição, propunha que voltássemos ao acontecimento inicial. Pedia que me explicassem 

melhor o que se tinha passado, que justificação tinham para o que aconteceu ... A partir daí, 

abandonavam o registo meramente descritivo e investiam-se na produção de uma narrativa e 

na construção de um sentido para seu percurso passado, presente e futuro. Os projectos 

para o futuro foram, aliás, o único tema que deliberadamente introduzi, quando não eram 

referidos.  

 Apesar de ter estudado os protocolos das entrevistas que integram o livro de 

Demazière e Dubar (1997), só aprendi a fazer entrevistas biográficas, fazendo-as e 

reflectindo sistematicamente sobre a minha prática. Devo, contudo, admitir que não é fácil. 

Mais do que qualquer outro tipo de entrevista, o seu sucesso depende de um conjunto de 

factores que nem sempre são possíveis de controlar. Ele depende da confiança e da 

empatia8 que se estabelece entre entrevistado e entrevistador. Mas ele depende também da 

disponibilidade subjectiva de ambos. Para quem é entrevistado, envolver-se na construção 

de uma narrativa requer vontade de se dar a conhecer e de construir um sentido para o seu 

percurso que seja simultaneamente coerente, convincente e sedutor. Por isso, alguns 

entrevistados desenvolveram esquemas narrativos sofisticados Uns construíram narrativas 

puzzle, outros verdadeiras histórias de mistério; uns utilizaram metáforas, outros silepses. 

Mas independentemente dos recursos literários e estilísticos que mobilizaram, este tipo de 

entrevista exige um investimento cognitivo e afectivo que não se compadece com o cansaço 

                                                
8 Empatia não praticar demagogia, como argumenta Dubar (2006: 137) no seu livro mais recente. Praticar a empatia é «autoirzar 
o interlocutar a sentir-se livre para falar, dizer o que tem no coração, explicitar as suas razões, justificar as suas posições e 
permitir ao investigador compreender o que fez». 
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físico. Pedir a alguém que se invista na construção de uma identidade narrativa, ao fim de 

oito ou nove horas de trabalho intenso, como aconteceu algumas vezes, não é uma atitude 

avisada. Os indivíduos estão demasiado cansados para quererem ou poderem “pensar”.  

A disponibilidade subjectiva não é, porém, um requisito exclusivo dos entrevistados. 

Ser fiel a uma atitude de escuta activa é um exercício que exige uma grande disponibilidade 

e uma enorme atenção. Para não interromper o fio da narrativa é necessário ir retendo 

mentalmente os aspectos que precisam ser clarificados, as justificações menos 

convincentes, os argumentos menos fundamentados e escolher o momento mais adequado 

para os reintroduzir. Na verdade, as entrevistas mais bem sucedidas foram aquelas em que 

os entrevistados tiveram prazer em se contar e eu estava totalmente disponível para com 

eles dialogar. As narrativas que daí resultaram foram, quase me atreveria a afirmar, um 

trabalho de co-autoria. 

Em todas as entrevistas, existe o risco de os entrevistados dizerem o que o 

entrevistador quer ouvir. A entrevista biográfica não é excepção embora o risco seja, neste 

caso, diferente. Peneff (1990) é um dos autores que mais alerta para os riscos do método 

biográfico e o seu livro é perpassado por uma atitude de alguma desconfiança relativamente 

à veracidade das narrativas. Contudo, a procura da verdade não é uma preocupação para 

quem concebe a entrevista biográfica como a produção de uma narrativa e um momento de 

construção identitária (Roberts, 2002). Aliás, como Taylor e Littleton (2006: 32) afirmam a 

«identidade narrativa é verdadeira na medida em que é verdadeira para quem a constrói». 

Na mesma linha de argumentação Demazière e Dubar (1999: 229-230) sustentam que a 

questão da fidelidade de uma narrativa aos “factos” tal como eles ocorreram não tem sentido, 

a não ser que se privilegie a função descritiva e informativa da linguagem, o que não é o 

caso. A função da linguagem que é accionada na produção de uma narrativa é a de dar 

forma ao mundo e de permitir aos sujeitos que dele se apropriem subjectivamente. Assim 

sendo, não se trata de avaliar a fidelidade da narrativa, mas sim de compreender a sua 

lógica, a sua coerência interna e a sua significação social.  A questão da veracidade não é, 

portanto, uma questão essencial, nem tão pouco pertinente, quando se atribui aos actores 

sociais e à subjectividade o papel principal na produção de conhecimento. No entanto, se 

voltasse atrás, ponderaria a hipótese de sujeitar a análise de cada entrevista à validação do 

entrevistado. Esta seria uma forma de verificar se a minha interpretação se manteve fiel aos 

sentidos da sua narrativa. 
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O tratamento das entrevistas: A análise estrutural das narrativas 

A análise estrutural da narrativa, proposta por Demazière e Dubar (1997, 1999), é 

devedora de duas concepções fundamentais: uma desenvolvida por Barthes (1971); outra 

por Greimas (1983, 1986). Comum à duas está o estatuto da palavra, enquanto veículo de 

sentido, como Demazière e Dubar (1996: 57) defendem, e o da linguagem enquanto 

instrumento de mediação, através do qual nos exprimimos e damos sentido ao mundo 

(Ricoeur, 1969: 85). 

 A análise estrutural da narrativa, tal como é desenvolvida por Barthes (1971) baseia-

se num pressuposto defendido por todos os linguistas: a linguagem, entendida como 

discurso, é feita de uma hierarquia de níveis, o das funções, o das acções e o da narração. 

Na medida em que cada texto é analisado como um sistema fechado de signos ele é 

formado por relações internas e torna-se possível identificar a sua estrutura, isto é, a 

configuração específica que a hierarquização destes três níveis assume.  A estrutura 

exprime, assim, a lógica da narrativa. Mas uma narrativa, enquanto acto discursivo, resulta 

de uma sequência de escolhas através da qual umas significações são escolhidas e outras 

rejeitadas, como nos diz Ricoeur (1986: 87). A análise dessas significações coloca-nos, já 

não no plano estrutural, mas no plano fenomenológico da compreensão do sentido.  

A semântica estrutural de Greimas (1986) é, por isso, uma outra referência 

indispensável. Ela assume como postulado que o objecto da sua análise não são os nomes 

(os lexemas), mas as unidades de significação (os semas) construídas a partir das suas 

estruturas relacionais. Ora essas estruturas relacionais são as relações de disjunção e de 

conjunção. As primeiras, que constituem o eixo sintagmático a que se refere Greimas (1986), 

estabelecem-se entre dois semas; as segundas, que estão na origem do eixo paradigmático, 

resultam da característica que os une. Todavia, os semas não são unidades de significação 

únicas, como nos adverte Courtés (2003: 102). Os seus significados decorrem dos contextos 

discursivos. Por isso, a um mesmo lexema podem estar associados diferentes semas9. Os 

semas de que nos fala Greimas (1986) são o que Demazière e Dubar (1997: 98) apelidam de 

categorias. As categorias são as palavras que os entrevistados utilizam para narrar a sua 

história e os significados que lhes atribuem. Elas constituem a ordem categorial da narrativa. 

                                                
9 No nosso caso, um emprego seguro tanto é uma situação a que alguns licenciados aspiram, como uma situação que outros 
rejeitaram. O mesmo lexema remete para unidades de sentido diferentes, que só podem ser apreendidas no contexto da 
narrativa. 
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As valorizações diferenciais que os entrevistados atribuem às categorias-chave e as relações 

que entre elas estabelecem permitem conhecer o seu universo de crenças, o seu mundo 

sócio-profissional. 

Para realizar a análise das entrevistas, segui os passos descritos por  Demazière e 

Dubar (1997). Primeiro, numerei os segmentos que, grosso modo, correspondem às minhas 

intervenções. Depois, codifiquei as entrevistas em sequências, actuantes e argumentos. As 

sequências ou as funções, como Greimas (1983: 8) as designa, correspondem aos 

acontecimentos, às acções descritas pelos entrevistados e apresentadas como factos. Cada 

sequência foi identificada com a letra S e numerada segundo uma perspectiva diacrónica. Os 

actuantes são todos os participantes, segundo a terminologia de Greimas (1983:50), que 

intervêm na narrativa. A análise dos actuantes incide, como Barthes (1971: 42) afirma, sobre 

aquilo que eles fazem e não sobre o que são. A cada actuante foi atribuída a letra A e um 

número. Por último, os argumentos são as unidades discursivas que contêm um julgamento, 

uma opinião sobre um acontecimento ou um actuante. Eles situam-se ao nível da narração, 

permitem integrar as sequências e os actuantes e aceder à lógica social da narrativa. 

A codificação revelou-se bem mais difícil do que esperava. Se a identificação dos 

actuantes não me suscitou grandes dúvidas nesta fase inicial, já a distinção entre sequências 

e argumentos se mostrou, por vezes, difícil de estabelecer. A existência de uma lógica 

argumentativa forte, onde um acontecimento profissional era um pretexto e não um fim em si, 

não permitia distinguir com facilidade onde acabava o discurso factual e se iniciava o 

argumentativo. Em boa verdade, raramente a codificação inicial se manteve inalterada. 

Muitas vezes, os erros só começaram a surgir na fase da escrita e obrigaram a refazer a 

codificação de um ou mais segmentos.   

A fase seguinte foi a de classificar e atribuir uma designação às unidades 

codificadas. As unidades do discurso codificadas com a letra S foram agrupadas por 

acontecimentos e foi-lhes atribuído um título. Cada agrupamento constituiu o que Demazière 

e Dubar (1997: 117) designam de sequências-tipo. Um procedimento semelhante foi seguido 

para os Actuantes. Os argumentos não foram agrupados em classes. Procurei, num primeiro 

momento, encontrar a frase, proferida pelo entrevistado, que sintetizasse a sua narrativa. 

Essa frase tinha sido o mote da história que me contou e era em torno dela que a trama tinha 

sido tecida.  
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Chegada a esta fase, começava a escrever a análise da entrevista, mantendo-me fiel 

às palavras dos entrevistados, no respeito pelo seu referencial semântico. Para cada nível da 

narrativa, construí uma pergunta. Responder-lhe, significava que a análise estava a ser bem 

sucedida. O que aconteceu desde que terminou a licenciatura até agora? Foi a pergunta que 

orientou a análise das sequências-tipo. A resposta a esta pergunta não levantou problemas. 

O percurso de inserção foi sempre o mais fácil de analisar.   

A dificuldade aumentou quando passei para o nível das acções. Nem sempre a 

resposta às perguntas, Como é que este actuante contribui para o desenrolar da intriga? Que 

papel lhe é atribuído na história que me é contada?, era imediata. Quando tal acontecia, 

voltava ao texto e procurava as respostas que não tinha encontrado no agrupamento dos 

segmentos da entrevista. Este foi um procedimento que fiz inúmeras vezes. Só 

“mergulhando” na narrativa, conseguia encontrar as respostas que precisava. O nível 

seguinte, o da narração foi, sem dúvida, o mais complexo, mas também o mais estimulante. 

A identificação do mote da narrativa fornecia-me um fio condutor para compreender a trama 

da intriga, mas não era suficiente. O que me está a querer dizer?, foi uma chave de leitura 

essencial para aceder aos sentidos da narrativa.  Ricoeur (1985, 1990) foi, também, uma 

ajuda preciosa com o seu conceito de identidade narrativa. Foi ele que me permitiu construir 

o último ponto de entrada para a análise da narração: Que imagem de si me está a querer 

mostrar? 

Terminada esta fase, estava em condições de passar para a última: a elaboração de 

um esquema específico, de uma formalização que desse conta da lógica social de cada 

narrativa. Cada esquema é composto pelas categorias-chave, pelas relações de disjunção 

que entre elas se estabelecem e pelo universo de crenças que lhes confere inteligibilidade. 

Cada esquema corresponde a um campo semântico a que pertencem as categorias e as 

crenças que, nas palavras de Demazière e Dubar (1997: 101), melhor permitem formalizar o 

desenrolar da intriga e o seu código narrativo e revelar a estrutura interna dos discursos.  

A etapa seguinte foi procurar as semelhanças por forma a construir uma tipologia das 

formas identitárias. Como Schnapper (2000), Dubar e Demazière (1997) defendem, o 

método tipológico não tem por objectivo a classificação das pessoas, por isso, o que 

comparei não foram os licenciados, mas sim as estruturas narrativas.  Utilizei o método dos 

agregados (Schnapper, 2000: 157). Comecei por identificar a estrutura mais representativa 
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de cada forma identitária-tipo, no total de quatro. Cada uma destas estruturas funcionou 

como o referente com base no qual as restantes foram analisadas e agrupadas.  

Todavia, como refere Schnapper (200: 161), o agrupamento por agregados constitui 

uma classificação e não uma tipologia. A construção de uma tipologia baseia-se no conceito 

de ideal-tipo weberiano e o ideal-tipo não é uma descrição da realidade. Ele é, isso sim, um 

instrumento para a compreender e corresponde a uma estilização, destinada a conferir-lhe 

inteligibilidade. A passagem da classificação para a elaboração de ideais-tipo exige, por isso, 

um exercício de abstracção que permita que a tipologia criada possa ser transposta para 

outras populações que não aquela que constituiu o suporte empírico para a sua construção. 

Foi este exercício que procurei fazer no último capítulo do texto. Aderindo à ideia defendida 

por Schnapper (2000: 86) de que as tipologias «só adquirem o seu verdadeiro significado a 

partir dos processos globais e estruturais nos quais se inscrevem», tentei que a tipologia que 

construí exprimisse formas diferentes de relação com o trabalho, o emprego e a formação, 

passíveis de serem interpretadas à luz das transformações em curso no mercado de trabalho 

e da adesão a narrativas oficiais e oficiosas que legitimam algumas das práticas e 

representações dos licenciados da Universidade de Lisboa. 
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