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Percursos de inserção e construções identitárias 
 

A inserção profissional como uma sucessão de posições no mercado de trabalho 

  
O inquérito por questionário como instrumento de análise de percursos de inserção 

Das respostas aos questionários aplicados ao universo dos licenciados da 

Universidade de Lisboa, que terminaram a formação académica entre 1994-998 e 1999-

2003, extraímos duas sub-amostras, construídas com base nos seus modos de inserção no 

universo universitário. Nelas, retivemos apenas aqueles que, durante a sua formação 

académica, exerceram o ofício de estudante a tempo inteiro ou foram estudantes 

trabalhadores. Os trabalhadores estudantes, esses, foram excluídos da nossa análise. Eles 

são já membros plenos da população activa. Exercem uma actividade profissional a tempo 

inteiro e a obtenção de uma licenciatura não é o acontecimento biográfico que dá início ao 

processo de inserção profissional. Para estes estudantes, a licenciatura está ao serviço da 

concretização de um projecto de mobilidade profissional não coincidindo, por isso, com o 

princípio da vida profissional. É certo que, para os estudantes trabalhadores, a conclusão da 

formação universitária não corresponde, também, ao início da vida profissional. Ela começou 

durante a licenciatura ou mesmo antes. Contudo, o tipo de empregos a que acederam e o 

número crescente de estudantes universitários que concilia a frequência do ensino superior 

com o exercício de uma actividade remunerada, exercida em regime de trabalho ocasional 

ou em part-time, levou-nos a incluí-los nas sub-amostras que construímos. Sendo assim, a 

análise da inserção profissional não incidiu sobre todos os licenciados da UL, mas apenas 

sobre aqueles que, durante a licenciatura, assumiram o estatuto de estudantes a tempo 

inteiro ou de estudantes trabalhadores.  

Esta opção teórico-metodológica permitiu-nos contornar as limitações associadas 

aos critérios utilizados para definir, em termos individuais, o início do processo de inserção. 

Com a inclusão dos estudantes trabalhadores, ultrapassámos o carácter restritivo da 

proposta de Vernières (1997), para quem apenas os indivíduos que nunca integraram a 

população activa podem constituir o objecto de estudo empírico dos processos de inserção 
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profissional. A exclusão dos trabalhadores estudantes conduziu-nos, por sua vez, a restringir 

o carácter demasiado abrangente do critério conclusão do percurso formativo, entendido 

enquanto o acontecimento biográfico que marca o início da inserção profissional, e que está 

presente em praticamente todos os estudos. A decisão de excluir esta categoria de 

estudantes decorre da distinção conceptual entre percursos de mobilidade profissional, como 

são aqueles em que os trabalhadores estudantes estão investidos, e percursos de inserção 

profissional, protagonizados pelos estudantes a tempo inteiro e por aqueles que conciliaram 

a formação académica com uma actividade remunerada, num nicho do mercado de trabalho 

constituído pelos student jobs, de que Wolbers (2003) nos fala.  

 

As temporalidades do processo de inserção 

Aceitado o postulado de que a inserção profissional é um processo individual e 

socialmente estruturado, Eckert e Hanchane (1997) fornecem-nos os instrumentos 

conceptuais que nos permitem analisar os percursos de inserção, enquanto resultado das 

características individuais dos licenciados, é certo, mas também da estrutura da procura de 

emprego ou, se preferirmos a designação de Roberts (1984, 1995), da estrutura de 

oportunidades,  e da conjuntura económica em que esses percursos têm lugar. A nossa 

análise baseou-se, então, na articulação entre o que Eckert e Hanchane (1997: 52) apelidam 

de diferentes temporalidades. Para estes autores, as configurações específicas que os 

processos de inserção assumem são o resultado da interacção entre três tipos distintos de 

temporalidades: a temporalidade arqueológica, a temporalidade processual e a 

temporalidade estrutural.  

A temporalidade arqueológica, que nós preferimos chamar de biográfica, remete não 

só para as características sócio-demográficas dos indivíduos, mas também para aquelas que 

decorrem das trajectórias académicas em que estiveram envolvidos. Assim, a temporalidade 

biográfica contempla, igualmente, os atributos sócio-educativos adquiridos, dos quais fazem 

parte a área de formação, a classificação final do curso ou, ainda, o modo de inserção na 

Universidade.  

A temporalidade processual toma em linha de conta as características do indivíduo 

no mercado de trabalho, as profissões que exerce, os vínculos contratuais que estabelece, 

os salários que aufere. A temporalidade processual é aquela que está no cerne da inserção 

profissional e nos permite identificar as posições que os diplomados foram ocupando no 
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mercado de trabalho e os estatutos que assumiram. Ela é, por isso, a que nos permite 

(re)construir os percursos de inserção dos diplomados da UL.  

A temporalidade estrutural reporta-se, dizem-nos Eckert e Hanchane (1997), à 

conjuntura económica em que os processos de inserção têm lugar. É este tipo de 

temporalidade que nos permite compreender a forma como o desemprego e, em particular, o 

desemprego juvenil, influencia a inserção profissional dos licenciados da UL. No entanto, a 

temporalidade estrutural a que Eckert e Hanchane se referem, não pode, em nosso 

entender, ficar apenas circunscrita aos ciclos económicos. Ela diz, igualmente, respeito aos 

modos de funcionamento do mercado de trabalho e, em particular, às estratégias de gestão 

de recursos humanos das empresas. Por este motivo, consideramos que a temporalidade 

estrutural não se pode cingir apenas às tendências da conjuntura económica. Ela tem 

também de incorporar o movimento generalizado de flexibilização das relações contratuais, a 

contracção do emprego público e dos mercados internos, pois só assim se torna possível 

compreender algumas das especificidades que assumem, presentemente, os percursos de 

inserção profissional, em geral, e os dos licenciados da UL, em particular. 

 

Características dos processos de inserção: a temporalidade processual 

Se o contributo de Eckert e Hanchane (1997) nos permitiu analisar os processos de 

inserção como o resultado da articulação de diferentes tipos de temporalidades, os de 

Vincens (1981, 1997, 1998) e de Vernières (1997) foram decisivos na definição conceptual 

do nosso objecto de estudo. Tal como Vincens (1981), consideramos que a inserção 

profissional corresponde a um período de procura de emprego que se inicia quando os 

indivíduos passam a consagrar a maior parte do seu tempo à procura de emprego e que 

termina quando obtêm um emprego estável. Mas como um emprego estável, sinónimo de 

celebração de um contrato sem termo, é, pelo menos entre os licenciados da UL, um bem 

raro que só está ao alcance de uma reduzida minoria, a proposta de Vernières (1997) de 

substituir um emprego estável por uma posição estável no mercado de trabalho é aquela que 

melhor retrata a situação daqueles que detêm uma posição duravelmente instável, 

construída com base na sucessão de formas atípicas de emprego. Estes dois contributos 

permitem-nos, então, conceber a inserção profissional como um processo que se inicia 

quando, depois de concluída a licenciatura, os diplomados começam à procura do primeiro 

emprego e que termina quando acedem a um emprego estável ou a uma posição 
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estabilizada no mercado de trabalho. Entre o estado inicial e o estado final, como Vincens 

(1981) os apelida, medeia um período de duração variável, durante o qual os licenciados 

transitam pelo mercado de trabalho, ocupando vários empregos atípicos e assumindo 

diferentes condições perante o trabalho. 

O acesso ao primeiro emprego, que Rose (1998) e Giret (2000) designam por primo 

inserção é, por isso, uma das dimensões analíticas dos processos de inserção profissional. 

Ora, a primo inserção dos diplomados da UL caracteriza-se pela rapidez, pela precariedade 

e pelo exercício de uma profissão que está em consonância com a formação obtida. Eles 

acedem rapidamente ao primeiro emprego, ainda que este se inscreva na categoria dos 

empregos flexíveis e a sobrequalificação é um fenómeno pouco difundido. Contudo, a primo 

inserção dos licenciados da UL não escapa às transformações estruturais que têm vindo a 

ocorrer no mercado de trabalho dos licenciados. A diminuição da rendibilidade individual dos 

diplomas do ensino superior, detectada por Teichler (2000a), e Dolton e Vignoles (2000), 

atinge também os licenciados da UL, ainda que com uma intensidade mais reduzida do que 

aquela que foi detectada por Escária (2006). Simultaneamente, a importância crescente das 

empresas privadas no recrutamento de uma mão-de-obra muito qualificada, em termos 

académicos, e dotada de uma experiência profissional nula ou muito reduzida, está também 

patente no peso que o emprego do sector privado assume na primo inserção dos diplomados 

da UL. Para mais de metade dos licenciados, no período compreendido entre 1999 e 2003, o 

primeiro emprego foi obtido numa empresa privada e não no sector público, como aconteceu 

com os seus colegas que se graduaram nos cinco anos anteriores. Contudo, 

independentemente destas transformações, que indiciam mudanças estruturais no modo 

como se desenrolam os percursos de inserção profissional, a primo inserção da maioria dos 

licenciados da UL é um processo que se continua a pautar pela linearidade com que à 

condição de inactivo se sucede a de activo empregado.    

Todavia, a dificuldade em aceder directamente ao núcleo duro da relação salarial 

fordista tem contribuído para aumentar a complexidade e a duração dos processos de 

inserção e para que o conceito de trajectória seja mobilizado com o intuito de analisar o 

período que medeia entre a obtenção do primeiro emprego precário e o acesso a um outro 

que assegure a estabilidade de emprego. Ora, as trajectórias de inserção dos diplomados da 

UL caracterizam-se por uma reduzida mobilidade externa que, quando ocorre, raramente é o 

resultado de uma decisão estratégica individual, como diria Nicole-Drancourt (1992). Para a 
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grande maioria dos licenciados, a mudança de emprego acontece à revelia da sua vontade e 

faz-se acompanhar por um período de desemprego de mobilidade. Todavia, mesmo quando 

o que se verifica é uma mobilidade involuntária, a mudança de emprego tem efeitos positivos 

sobre as trajectórias de inserção profissional dos licenciados que estavam a ser sub-

utilizados, no mercado de trabalho. Mudar de emprego, ainda que involuntariamente, é a 

oportunidade para procurarem escapar à sobrequalificação e para participarem numa 

mobilidade sócio-profissional ascendente ou, utilizando a expressão de  Béduwé (1992), 

numa mobilidade de recuperação.  

No entanto, se a rotatividade de emprego permite a requalificação sócio-profissional 

generalizada dos licenciados que exerciam uma profissão que não exigia a qualificação 

académica de que são detentores, já os seus efeitos sobre a estabilidade contratual são bem 

mais reduzidos. É certo que ela aumentou entre o primeiro e o último emprego, fruto, como 

defendem os economistas, da experiência profissional adquirida, mas é igualmente verdade 

que a precariedade é, entre os licenciados da UL, a regra e não a excepção. As formas 

atípicas de emprego e os quase-empregos, ainda que sejam espaços de socialização e de 

aquisição de experiência profissionais, como Nicole-Drancourt e Roulleau-Berger (1999) 

defendem, só assumem a função dos empregos-ponte, de que Doeringer (1995) nos fala, 

para uma percentagem reduzida de licenciados. A ponte que eles controem não conduz à 

estabilidade contratual, só assegurada pelo ingresso nos mercados internos das empresas. 

Ela é, pelo contrário, a ligação que permite aos licenciados transitarem entre empregos 

precários, bolsas e estágios, entre a condição de activos empregados e a de activos 

desempregados, entre o assalariamento, o falso trabalho independente e os estatutos 

híbridos de estagiários e de bolseiros e que faz com que estes diplomados sejam um dos 

exemplos paradigmáticos dos trabalhadores dos mercados de trabalho transicionais a que se 

referem Schmid (1995, 1998, 2005) e Gautié e Gazier (2003). Por tudo isto, a celebração de 

um contrato sem termo, sinónimo de estabilidade, de construção de uma carreira e de 

salários mais elevados, é um privilégio reservado a uma pequena minoria.  

 

Percursos-tipo de inserção 

Foi precisamente a multiplicidade e complexidade das transições em que os 

licenciados da UL estão envolvidos, que nos levou a adoptar uma abordagem tipológica, com 

o objectivo de identificar percurso-tipo de inserção. Num primeiro momento, recorremos à 
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ciência estatística, mais concretamente, à estatística exploratória multidimensional e 

escolhemos a análise de correspondências múltiplas. A identificação de perfis-tipo com base 

na afinidade entre respostas e entre os indivíduos que a elas respondem, parecia-nos, à 

partida, a solução ideal. Engano nosso. A tipologia indutivamente criada revelou-se pouco 

potente para compreender a complexidade dos percursos dos licenciados e o papel principal 

que lhe estava inicialmente destinado foi substituído por um outro secundário1. Optámos, 

então, por uma solução de compromisso entre uma abordagem estritamente indutiva e uma 

outra exclusivamente dedutiva. O comportamento das variáveis utilizadas para analisar a 

situação dos diplomados no mercado de trabalho permitiu-nos uma primeira aproximação às 

tendências das transições em que participaram; as várias tipologias de inserção, construídas 

pelos autores que se debruçam sobre esta temática, forneceram-nos o suporte teórico para 

construir uma nova tipologia que tem nos dados empíricos a âncora que a prende às 

posições e aos estatutos objectivados, mas que não se deixa por eles colonizar. 

Dubar (1991), Pottier (1992), Grelet (1997) e Giret (2000) foram as nossas fontes 

inspiradoras e a tipologia que construímos é, na sua quase totalidade, devedora das suas 

propostas. A nossa tipologia socorre-se, como todas as outras, com excepção da de Dubar, 

de categorias oficiais. Ela toma como principais referentes os estatutos jurídicos dos 

empregos e as situações perante o trabalho, estatística e administrativamente codificadas. 

Ela é uma tipologia que permite reconstruir os percursos objectivos de inserção, enquanto 

sucessão de posições e de estatutos, com base em categorias definidas a priori, agrupando-

os em torno das suas similitudes. É precisamente a identificação do que existe de igual e de 

diferente na primo inserção e nas trajectórias de inserção dos diplomados que nos permite 

construir cinco percursos-tipo:  

– percurso de inserção rápida num emprego estável;  

– percurso de inserção diferida num emprego estável;  

– percurso de estabilidade na precariedade;  

– percurso de inserção precária; 

– percurso de exclusão. 

 

O percurso de inserção rápida num emprego estável é o percurso ideal. É aquele que 

faz parte do imaginário colectivo e que corresponde ao “período de ouro” do emprego dos 

                                                
1 O papel secundário que lhe foi atribuído consistiu em transformar esta tipologia no referente para a selecção dos licenciados a 
quem realizamos as entrevistas biográficas. 
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licenciados; é aquele que, se não a totalidade, pelo menos a maioria dos licenciados gostaria 

de protagonizar; é, enfim, o que continua a alimentar a procura encantada de educação de 

nível superior. Este percurso, que corresponde a uma entrada directa no mercado interno 

das empresas e à inscrição no núcleo duro da relação salarial fordista, engloba os recém-

licenciados que, no primeiro emprego, celebraram um contrato sem termo, com a entidade 

patronal. Por isso, a sua principal característica é a linearidade com que à condição de 

estudante se sucede o estatuto de trabalhador efectivo. Mas este percurso, em que a 

estabilidade de emprego impera, não é para todos. Ele está reservado a uma reduzida 

minoria de licenciados da UL. 

O percurso de inserção diferida num emprego estável é um percurso em que a 

estabilidade de emprego não é imediata e a linearidade que caracteriza o percurso anterior 

é, agora, substituída por uma linearidade mitigada. É certo que os diplomados que partilham 

este percurso trocaram a condição de inactivo pela de activo empregado. Todavia, esta 

condição encerra uma pluralidade de relações contratuais e de estatutos marcados pela 

ambiguidade. Antes de celebrarem um contrato sem termo, eles foram trabalhadores 

precários, falsos trabalhadores independentes, estagiários ou bolseiros. Espaços de 

socialização e de aprendizagem social, as formas flexíveis de emprego e os quase-

empregos foram, para estes diplomados, o caminho que tiveram de percorrer para melhorar 

a sua posição na fila de espera de acesso ao mercado interno das empresas. Eles foram a 

ponte para a segurança e para a estabilidade contratual. Mas também neste caso, esta foi 

uma ponte que poucos conseguiram atravessar. 

O percurso de estabilidade na precariedade é o que melhor espelha as repercussões 

das estratégias de flexibilização contratual das empresas sobre as trajectórias de inserção 

dos licenciados. Ao contrário do anterior, neste a precariedade não é um período probatório 

pelo qual têm de passar antes de atingir a estabilidade de emprego. Neste percurso, ela é 

um modo de vida. Empregos precários e quase-empregos eternizam-se sem que a 

experiência profissional que proporcionam chegue a ser trocada pela estabilidade de 

emprego. Os licenciados que partilham este percurso onde a precariedade impera, mas o 

desemprego ou está ausente ou foi uma experiência pontual e limitada no tempo, ocupam, o 

que Vernières (1997) chamou de posição estabilizada no mercado de trabalho. Entre o 

contrato sem termo que não chega, os estatutos precários que se sucedem e o desemprego 

a que se mostram imunes, eles vivem uma estabilidade na instabilidade. Por isso, os seus 



 550 

percursos regem-se pela estabilidade da condição de activo empregado num contexto de 

precariedade recorrente. Este é, sem dúvida, o percurso dominante dos licenciados da UL. 

O percurso de inserção precária é aquele em que empregos atípicos e quase-

empregos alternam com períodos de desemprego. Neste percurso, não são apenas os 

estatutos precários que se sucedem. Eles fazem-se acompanhar por um desemprego de 

mobilidade recorrente e foram antecedidos por um desemprego de inserção de longa 

duração. Este é um percurso marcado pela não linearidade. Foi-se desempregado à procura 

do primeiro emprego no passado, é-se bolseiro hoje, desempregado à procura de um novo 

emprego amanhã, contratado a prazo no dia seguinte, para se voltar a ser novamente 

desempregado. O ciclo repete-se, ainda que a ordem se possa alterar. Transitando entre 

empregos precários, trabalho independente, estágios, bolsas e desemprego, estes 

diplomados são protagonistas de uma itinerância forçada no mercado de trabalho. Eles são o 

retrato dos novos trabalhadores dos mercados de trabalho transicionais e os públicos-alvo da 

flexi-segurança. 

O percurso de exclusão é aquele em que estão envolvidos os diplomados que, desde a 

conclusão da licenciatura, nunca tiveram acesso a uma actividade remunerada. Eles eram os 

únicos que se encontravam a viver uma situação de desemprego de inserção de longa 

duração e de exclusão, efectiva, do mercado de trabalho. Há mais de um ano que estes 

diplomados permaneciam na fila de espera para acederem ao primeiro emprego. Este é, de 

todos os percursos, aquele que, de uma forma inequívoca, exprime as dificuldades com que 

alguns recém-licenciados da UL se confrontam aquando da sua primo inserção. Mas ele é 

também o que mais põe em causa a legitimidade das narrativas que advogam que a solução 

para o Desemprego é a Educação.  

 

Entre o emprego estável e a posição estabilizada no mercado de trabalho 

Embora o diploma do ensino universitário proteja a maioria dos licenciados da UL do 

desemprego, ele mostra-se totalmente ineficaz contra a precariedade. Mais de metade dos 

diplomados vive uma inserção pautada pelo predomínio dos vínculos precários ainda que, 

para muitos, a precariedade de emprego seja acompanhada por uma estabilidade de 

trabalho2. Ora, discutir a pertinência teórica e empírica da utilização do conceito de 

                                                
2 A noção de estabilidade de trabalho tem, neste contexto, um significado diferente daquele que lhe é atribuído por Paugam 
(2000) e que apresentámos no Capítulo II. A estabilidade de trabalho a que agora nos referimos é a que decorre da proposta de 
Auer (2006). Este autor contrapõe a estabilidade de emprego que tem por referência uma relação contratual baseada na 
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estabilidade de trabalho é uma questão essencial, se tivermos como objectivo identificar a 

percentagem de licenciados que deu por terminado o seu processo de inserção. Se nos 

cingirmos ao critério clássico que associa o fim do processo de inserção à obtenção de um 

emprego estável, em nenhuma das amostras, a percentagem de licenciados 

profissionalmente inseridos ultrapassa os 30%. Em contrapartida, se substituirmos o 

emprego estável por uma posição estabilizada no mercado de trabalho, tal como decorre da 

proposta de Vernières (1997), então, os licenciados que terminaram o processo de inserção 

profissional não são apenas os que celebraram um contrato de trabalho sem termo, mas 

também os que detêm uma posição estável na precariedade, leia-se, os que estão 

envolvidos em percursos de estabilidade na precariedade. Neste caso, passamos de menos 

30% de diplomados profissionalmente inseridos para cerca de 60%, na primeira amostra, e 

85%, na segunda.  

Porém, a opção por um destes critérios não é nem teórica nem ideologicamente 

neutra. Se utilizarmos como critério a celebração de um contrato sem termo, estamos a 

filiarmo-nos na Teoria da Regulação, a aceitar a hegemonia da relação salarial fordista e a 

estabilidade de emprego como a relação contratual padrão. Estamos a aceitar como 

referência uma relação laboral que, nas palavras de Auer (2006: 41), é vista como parte 

integrante do defunto modelo fordista e a aderir a uma concepção de emprego que Schmid 

(1998: 4) assegura estar desactualizada e ser impossível de aplicar no actual estádio de 

desenvolvimento do capitalismo. Se a nossa opção for substituir o emprego estável por uma 

posição estabilizada, estamos, do ponto de vista teórico, a trocar a Teoria da Regulação pela 

nova Teoria dos Mercados de Trabalho Transicionais. Neste caso, partilhamos com Auer 

(2006) as ideias de que a estabilidade de emprego está a dar lugar à estabilidade de 

trabalho, que a segurança de emprego não é sinónimo de contrato de trabalho sem termo e 

que os empregos precários estáveis se podem vir a constituir na nova relação laboral 

padrão. Simultaneamente, aceitamos também que o futuro reside no trabalho transicional, 

como Schmid (1988: 5) lhe chama3, e que as transições recorrentes entre posições e 

                                                                                                                                          
assinatura de um contrato sem termo à estabilidade de trabalho, sinónimo de relações contratuais precárias que se sucedem, 
mas em que a entidade empregadora é sempre a mesma.  
3 O trabalho transicional opõe-se, na perspectiva de Schmid (1998, 2005), ao emprego a tempo inteiro, sancionado pela 
celebração de um contrato sem termo, com um horário semanal fixo. O trabalho transicional é, para o autor, a solução para 
responder ao desemprego estrutural, a um modelo de sociedade onde os riscos imperam e a responsabilização individual e 
colectiva deve ser o princípio orientador das acções individuais e institucionais. O trabalho transicional é um elemento 
estruturante e estruturador dos mercados de trabalho transicionais e engloba não só todas as formas de trabalho atípico, mas 
também os períodos de formação, as licenças sabáticas e todas as outras situações em que os indivíduos podem estar voluntária 
ou involuntariamente envolvidos. 
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estatutos estão no cerne das novas relações de trabalho e na emergência dos mercados de 

trabalho transicionais.  

Dissemos que a opção por um dos critérios é não só uma escolha teórica, mas 

também ideológica. Ideológica, porque cada uma destas teorias constrói uma visão do 

mundo e um dispositivo conceptual para o interpretar; ideológica, também, porque na sua 

génese estão duas maneiras diferentes de conceber a relação entre capital e trabalho. A 

Teoria da Regulação reflecte os conflitos de interesses entre o trabalho e o capital. Ela 

assenta a sua análise nas condições de uso, de troca e de reprodução das forças de 

trabalho fruto das condições económicas sociais e institucionais que regulam a vida dos 

assalariados, como Gazier (1992) advoga. A relação salarial, conceito-chave desta teoria, é 

um produto da relação de forças entre trabalhadores e patrões, em momentos históricos 

específico. Por isso, a relação salarial fordista é o resultado de um contrato social 

estabelecido entre Estado, sindicatos e patrões, no período do pós-guerra, que não nega a 

conflitualidade entre trabalho e capital, bem pelo contrário. Na sua génese, esteve a procura 

de um modo de distribuição da riqueza mais “justo” e a crença na ideia de que da 

negociação entre interesses estruturalmente antagónicos sairia um resultado de soma nula.  

A Teoria dos Mercados de Trabalho Transicionais substitui a oposição entre trabalho e 

capital pela que opõe os incluídos aos excluídos do mercado de trabalho. A questão não é 

mais a da distribuição da riqueza produzida, mas antes a de criar mecanismos que permitam 

combater o desemprego estrutural, apresentado como uma inevitabilidade. A globalização e 

a internacionalização económicas são concebidas como metafenómenos criados pelas 

forças mágicas dos mercados, que escapam à intervenção humana. Tomando por referência 

a sociedade do risco de Beck (2001), a Teoria dos Mercados Transicionais utiliza os 

conceitos de risco e de incerteza para propor uma nova conceptualização do mercado de 

trabalho e do próprio trabalho. Os mercados de trabalho transicionais, caracterizados pela 

transições entre situações e estatutos (Schmid, 1998, 2005), são acompanhados por um 

novo conceito de trabalho: o trabalho transicional que engloba formas de trabalho e não 

trabalho.  Aos indivíduos concretos compete-lhes aprender a lidar com o risco e a incerteza 

impostos pela globalização económica, responsabilizarem-se pelas escolhas que fazem e 

esperar que o Estado aperfeiçoe os mecanismos de solidariedade colectiva4. Aos Estados 

Nacionais, desapossados das possibilidades de regulação e submetidos à pressão dos 

                                                
4 Para Schmid (2005: 20) estes mecanismos são os subsídios de desemprego e os serviços públicos de  emprego. 
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agentes que dominam o campo do capital financeiro, como sustenta Gors (2007: 327), 

reservam os defensores desta teoria (Schmid, 1998, 2005, Gautié e Gazier, 2003) um duplo 

papel. Para combater o desemprego estrutural provocado pela internacionalização e pela 

globalização, devem continuar a legislar a favor da desregulação das relações de trabalho, 

na crença de que ela permitirá o crescimento económico e a criação de mais empregos, 

contribuindo, com esta estratégia para a reescrita das relações entre capital e trabalho  Mas 

como a desregulação traz consigo o aumento da precariedade e o risco acrescido de 

desemprego, é-lhes também incumbida a responsabilidade de aumentar a protecção social, 

garantindo a segurança económica a todos os que são afastados da esfera do trabalho 

remunerado. É este pressuposto que está na base da defesa da flexi-segurança como novo 

modo de regulação das relações de trabalho, preconizado por Schmid (1998, 2005) e por 

Gautié e Gazier (2003). A naturalização do carácter hegemónico das forças do mercado, a 

normalização do risco, da incerteza e da precariedade, a inevitabilidade da globalização e da 

internacionalização são elementos constitutivos de uma narrativa que procura impor uma 

nova forma de conceber as relações laborais, assente na substituição da estabilidade de 

emprego pela estabilidade de trabalho e na negação da conflitualidade que atravessa as 

relações entre capital e trabalho. Mas esta narrativa, que tem por mote flexibilizar com 

segurança, serve também para ocultar uma outra realidade: a transferência, para os 

indivíduos e para o Estado, dos custos económicos e sociais desta nova fase de acumulação 

capitalista, privatizando-os, quando os desloca para a esfera individual, nacionalizando-os, 

quando os coloca sob a responsabilidade das políticas públicas.  

Ora, a opção pelo critério emprego estável, para determinar o fim da inserção 

profissional, era, à partida, aquela que considerávamos mais pertinente. Este critério está  

teoricamente fundamentado e é utilizado em todos os estudos quantitativos sobre a inserção 

profissional. Mas há um problema. Para Vincens (1981), não basta que os jovens acedam a 

um emprego estável. Para serem considerados inseridos é preciso que não prevejam 

abandoná-lo. Foi precisamente este requisito que nos conduziu a formular uma questão 

sobre os projectos profissionais dos licenciados, mas que apenas integrou o questionário 

aplicado à segunda amostra. Todavia, esta pergunta teve também uma outra função. Ela foi 

uma forma, ainda que indirecta, de dar voz aos actores e de minimizar os efeitos da 

utilização das categorias oficiais em que nos baseámos para reconstruir os seus percursos.   
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As suas respostas permitiram identificar três tipos de projectos: um projecto de 

permanência, um projecto de mudança na continuidade e um projecto de mudança na 

ruptura. Mas mais do que os projectos em si, é a forma como eles se distribuem pelos 

diferentes tipos de percursos de inserção que se revelou um contributo fundamental para a 

nossa reflexão. Os projectos profissionais que os licenciados constroem permitiram-nos 

reflectir sobre os problemas teóricos que se colocam à determinação do fim dos processos 

de inserção, tal como é defendida por Vincens (1981), e fizeram-nos rever uma opção inicial 

que se baseou na aceitação sem reservas do emprego estável como o indicador por 

excelência da conclusão da inserção profissional e na rejeição liminar daquele outro que tem 

na estabilidade na precariedade o seu referente semântico.  

Antes de avançarmos, relembremos o critério definido por Vincens para determinar o 

fim do processo de inserção. Para este autor, o processo está concluído quando se acede a 

um emprego estável que não se prevê abandonar. No entanto, este critério é abalado na sua 

pertinência, quando os licenciados que celebraram um contrato sem termo alimentam 

projectos de mudança na ruptura, desejando mudar de empresa, de profissão ou de situação 

perante o trabalho. Se formos fiéis à proposta de Vincens, eles não podem ser considerados 

profissionalmente inseridos. Eles têm um emprego estável, é verdade, mas não pretendem 

mantê-lo.  

No entanto, os diplomados que partilham a identidade de carreira mostram-nos uma 

realidade diferente. Também eles são trabalhadores efectivos e também eles admitem a 

possibilidade de mudar de emprego ou mesmo de profissão, para poderem continuar a 

evoluir e a progredir nas respectivas carreiras profissionais. A questão reside, então, no 

sentido a atribuir aos projectos profissionais de ruptura, acalentados pelos diplomados 

envolvidos nos percursos de inserção rápida ou diferida num emprego estável. Serão esses 

projectos indicadores de uma inserção inacabada ou de progressão numa carreira 

profissional? A resposta a esta pergunta é-nos dada pelo licenciados que partilham a 

identidade de carreira. Para eles, a inserção profissional é um processo concluído e os seus 

projectos de mudança, mesmo na ruptura, estão ao serviço da construção de uma carreira 

profissional em permanente evolução.  

Assim sendo, não podemos aceitar o critério definido por Vincens. O desejo de 

mudança não pode ser considerado como o principal indicador para excluir os diplomados 

que possuem um emprego estável da categoria dos que estão profissionalmente inseridos. 
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Em alternativa, consideramos que todos os licenciados com um contrato de trabalho sem 

termo, independentemente do projecto profissional que alimentam, estão profissionalmente 

inseridos. Na verdade, o que distingue a nossa proposta da de Vincens reside num problema 

teórico-metodológico que está ainda por resolver, quando o instrumento de pesquisa 

utilizado é o questionário: o que distingue a mudança, enquanto indicador de uma inserção 

inacabada, da mudança, enquanto indicador de progressão na carreira? Com base nas 

entrevistas biográficas, a nossa opção residiu em considerar o vínculo contratual como o 

critério fundamental. Fica, todavia, por demonstrar, se este é o critério mais adequado para 

captar a complexidade dos percursos de inserção. 

Mas os projectos profissionais dos licenciados da UL obrigaram-nos, também, a rever 

a nossa posição inicial de não considerar como inseridos todos aqueles que partilham 

percursos de estabilidade na precariedade. O facto de transitarem entre empregos precários, 

sem terem conseguido aceder ao mercado interno das empresas, ainda que muitos 

permaneçam na mesma empresa ou instituição, foi a razão que esteve na origem desta 

decisão. Contudo, quando analisamos os seus projectos profissionais, somos confrontados 

com a discrepância entre uma interpretação conceptualmente construída, que é a nossa, e 

uma realidade empírica, vivida pelos actores. Com efeito, mais de metade dos licenciados 

que detém uma posição estável na precariedade ou constrói projectos de permanência ou 

alimenta projectos de mudança na continuidade, não pretendendo, assim, mudar de 

emprego. Como classificar então estes licenciados que, vivendo na precariedade contratual, 

não aspiram a uma mudança radical? Será que, como não possuem um vínculo estável, não 

terminaram, ainda, o seu processo de inserção? Ou, pelo contrário, uma vez que os seus 

projectos não contemplam nem uma mudança de emprego nem de profissão, será que os 

podemos considerar profissionalmente inseridos? Tal como no caso anterior são os 

licenciados que nos dão a resposta através das formas identitárias que partilham. A 

identidade de projecto é aquela que nos fornece os elementos para compreender quer a 

contradição entre precariedade contratual e rejeição de uma mudança radical quer a relação 

entre precariedade de emprego e estabilidade de trabalho, a que Auer (2006) se refere. Com 

efeito, os licenciados que partilham a identidade de projecto trabalharam anos na mesma 

instituição, como bolseiros ou falsos trabalhadores independentes sem nunca terem 

procurado mudar e, quando o fizeram, foi porque a isso foram obrigados. Eles trocaram a 

procura da estabilidade de emprego pela estabilidade de trabalho, ainda que nunca tenham 
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abandonado a esperança de vir a assinar, com a entidade patronal, um contrato de trabalho 

sem termo. Este modo específico de conceber as relações com o emprego obrigou-nos, 

indiscutivelmente, a relativizar a nossa posição inicial. Na verdade, nem todos os diplomados 

envolvidos em percursos de estabilidade na precariedade estão, ainda, em processo de 

inserção. Aqueles que acederam a uma posição precária estável no mercado de trabalho e 

não estão investidos em projectos de mudança na ruptura podem, nesta perspectiva, ser 

incluídos no grupo dos profissionalmente inseridos.  

Assim, consideramos que terminaram o processo de inserção todos os diplomados 

envolvidos nos percursos de inserção directa e diferida num emprego estável e os que, 

sendo protagonistas de percursos de estabilidade na precariedade, estão investidos em 

projectos de permanência ou de mudança na continuidade. A aplicação deste multi-critério 

aos diplomados que se licenciaram entre 1999 e 2003, os únicos a quem é possível aplicá-lo, 

permite-nos concluir que 59,4% está profissionalmente inserido. 

Afirmámos, no início, que a análise da inserção dos diplomados da UL se baseava na 

articulação entre uma temporalidade biográfica, uma temporalidade processual e uma outra 

estrutural. Até ao momento centrámo-nos, apenas, na temporalidade processual sem que, 

contudo, tenhamos referido um dos seus aspectos mais decisivos: a experiência profissional. 

Com efeito, esta é uma das características individuais, adquirida por via do exercício de uma 

actividade profissional, mais decisiva para compreender os processos de inserção. Como 

numerosos estudos demonstram e o nosso confirma, a experiência profissional, ainda que 

entendida na sua versão mais minimalista, que a reduz à antiguidade no mercado de 

trabalho, tem efeitos positivos sobre a estabilidade de emprego, a mobilidade sócio-

profissional ascendente e a remuneração. Mas curiosamente, a experiência profissional não 

tem toda o mesmo valor de troca no mercado de trabalho. A que foi adquirida pelos 

estudantes trabalhadores, antes de concluída a licenciatura, não tem qualquer influência 

sobre a sua primo inserção: não acedem mais rapidamente a um emprego com contrato sem 

termo, não os protege mais da sobrequalificação nem lhes permite auferir salários mais 

elevados. É como se esta experiência, por ter sido obtida fora do mercado de trabalho dos 

licenciados, perdesse o seu efeito positivo, quando os recém-diplomados nele ingressam.  
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Efeitos sócio-demográficos sobre os processos de inserção: a temporalidade 

biográfica 

A temporalidade biográfica, como lhe chamamos, remete para as características sócio-

demográficas e sócio-educativas dos licenciados. Todavia, se as características sócio-

demográficas têm uma importância decisiva a montante dos processos de inserção, o 

mesmo já não se pode dizer quanto às especificidades que eles assumem. Com efeito, o 

sexo, o capital cultural do grupo familiar e a classe social de origem têm um papel 

fundamental nas opções escolares e vocacionais dos licenciados da UL. Os licenciados, 

filhos de famílias mais escolarizadas e das classes sociais detentoras de capitais cultural e 

económico mais elevados, optam, preferencialmente, por Direito e pela área das Ciências da 

Saúde enquanto que os que têm origem nas famílias mais desprovidas destes tipos de 

capitais estão concentrados nas áreas das Humanidades, das Ciências Sociais e das 

Ciências Físicas. Contudo, o efeito da classe social de origem e do capital habilitacional 

herdado dissipa-se quando se trata de analisar a sua influência sobre os processos de 

inserção. Nenhum destes atributos sociais está relacionado com a primo inserção, com as 

trajectórias ou com os percursos tipo dos Licenciados da UL, o mesmo acontecendo com o 

sexo dos diplomados5.  

No caso deste último atributo, a sua influência só se faz sentir sobre os salários 

auferidos no último emprego, com as percentagens de licenciadas nos escalões mais 

reduzidos de rendimento a serem superiores às dos seus colegas masculinos. Não existindo 

diferenças de rendimento no primeiro emprego, a discriminação salarial surge, à partida, 

como um efeito do ciclo de vida profissional. Mas se esta constatação é verdadeira, importa 

perceber em que consiste exactamente esse efeito. Estamos em crer que o efeito do ciclo de 

vida profissional não pode ser dissociado do ciclo de vida familiar e, muito concretamente, da 

maternidade e da divisão sexual do trabalho doméstico, francamente penalizadoras para as 

carreiras profissionais das mulheres, como os vários estudos realizados em Portugal, têm 

demonstrado (Torres, 2004, Torres et alli, 2001, Perista, 1999, Perista et alli, 2001).   

A maternidade é, talvez, o acontecimento biográfico mais decisivo para explicar a 

construção social da discriminação salarial das mulheres e as palavras de algumas das 

entrevistadas são disso o melhor exemplo. A maternidade obrigou-as a escolhas 
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profissionais que se reflectiram no seu rendimento. Isabel que é professora e a quem o grau 

de mestre permitiria uma progressão mais rápida na carreira e um salário mais elevado, 

adiou a sua inscrição, porque foi mãe. Rita trocou um emprego numa empresa privada por 

um na função pública, por causa da filha. Para além desta troca ter implicado uma perda de 

rendimento, o abandono da actividade secundária, que exercia como professora, reduziu-o 

ainda mais. Marta deixa o emprego numa multinacional e passa a exercer a actividade 

profissional, em regime de trabalho independente. Admite que ganha menos, mas a família e 

os filhos são mais importantes. Vera pondera reduzir o ritmo de trabalho e, 

consequentemente, o rendimento porque foi mãe e as pressões do marido, para que dedique 

mais tempo ao seu novo papel, não param.  

Ao mobilizarmos as palavras destas diplomadas, não estamos a pretender ocultar a 

forma como as empresas penalizam, através suas políticas salariais, o que consideram ser a 

menor “disponibilidade” das mulheres-mães, contribuindo para a sua discriminação salarial 

no mercado de trabalho6. Estamos, isso sim, a admitir que, para algumas mulheres, a 

maternidade implica decisões que não só alteram as suas carreiras profissionais, mas 

também se repercutem nas suas carreiras salariais. 

No entanto, são os atributos sócio-educativos os que mais influenciam os processos de 

inserção. A área de formação é, de todos, o mais decisivo. Ela influencia o tempo de procura 

de emprego, o tipo de contrato, a vulnerabilidade ao fenómeno da sobrequalificação, o tipo 

de mobilidade e o salário, replicando, no mercado de trabalho, a posição que cada área de 

formação ocupa na hierarquia de prestígio socialmente atribuído. A classificação final da 

licenciatura é o outro atributo sócio-educativo que desempenha um papel importante nestes 

processos. Ela tem um efeito positivo sobre a procura do primeiro emprego e, em particular, 

sobre as remunerações, como Schweri (2004) detectou e os nossos dados confirmam. 

 

Efeitos económicos sobre os processos de inserção: a temporalidade 

processual 

Resta-nos, por último, referir a forma como a temporalidade estrutural se articula com a 

inserção profissional dos diplomados. São vários os autores que se referem à influência dos 

                                                
6 Dupray e Moullet (2005: 4) sustentam que a discriminação salarial das mulheres se baseia numa quebra no contrato de 
confiança entre a entidade patronal e a trabalhadora. Antecipando longos períodos de ausência, entenda-se de desinvestimento 
profissional, em virtude do papel que desempenham na esfera domésticas, as empresas levam a cabo políticas salariais que 
penalizam as mulheres, baseadas, na maior parte das vezes, na ideia da sua menor disponibilidade que,  como os autores 
referem, está ainda por demonstrar. 
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ciclos económicos sobre o emprego e o desemprego dos jovens, mas poucos os que 

analisam os seus efeitos sobre os processos de inserção. Apenas os estudos realizados no 

âmbito do Céreq (Marchal et alli, 2004, Épiphane et alli, 2001, Martinelli et alli, 1999) 

demonstram a existência de uma relação positiva entre crescimento económico e 

estabilização contratual. O nosso estudo, por seu turno, mostra que o desemprego juvenil é 

um elemento importante para compreender os processos de inserção profissional. Os 

diplomados que se licenciaram entre 1994 e 1998, período de elevadas taxas de 

desemprego juvenil, foram confrontados com maiores dificuldades dos que os seus colegas 

do quinquénio seguinte. Tiveram mais dificuldade em assinar contratos de trabalho sem 

termo e foram actores principais de processos de desestabilização dos empregos estáveis, a 

que se refere Castel (1999). Estiveram esmagadoramente envolvidos em mobilidades 

involuntárias e viram os seus salários degradarem-se, do primeiro para o último empregos. 

Além disso, a percentagem dos que viveram percursos de inserção precária e de exclusão é 

superior à dos seus colegas que terminaram a licenciatura entre 1999 e 2003. Mas se o 

desemprego elevado dificultou a inserção dos diplomados da primeira amostra, já a 

flexibilização das relações contratuais afecta todos por igual. A generalização dos vínculos 

precários e a difusão dos quase-empregos são as tónicas dominantes, mesmo quando se 

trata do emprego no sector público, tornando, cada vez mais difícil, o acesso a um emprego 

estável, bem remunerado e com perspectivas de carreira.  

Em síntese, se o diploma do ensino superior se mostra ainda eficaz para proteger os 

licenciados do desemprego e, em particular, do desemprego de longa duração, o mesmo já 

não acontece quando se trata da precariedade de emprego. Esta parece ter-se instalado 

definitivamente no seu seio e estar a contribuir para que os percursos de inserção dos 

licenciados da UL se tornem se não mais longos, pelo menos mais complexos, sinuosos e 

labirínticos. 

 

A inserção profissional como um processo de construção identitária 

 

Entrevistas biográficas como instrumentos de construção identitária 

Pedimos aos diplomados que nos falassem sobre o que lhes aconteceu de importante 

desde que terminaram a licenciatura e eles contaram-nos uma história, a sua história de 
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inserção7. No compromisso que estabelecemos, eles assumiram o papel de narradores, nós 

o de ouvintes activos. No processo de interacção verbal que se desenrolou, o nosso papel foi 

o de escuta, no respeito pela palavra do outro, que se dá a conhecer na trama que tece 

sobre a sua vida e nas categorias que utiliza para se contar. Não se tratou, contudo, de um 

papel estritamente passivo, aquele que desempenhámos como entrevistadores. Relançámos 

perguntas, pedimos esclarecimentos, dialogámos, mas evitámos introduzir temas novos, que 

perturbassem o fio da narrativa8. Nas entrevistas biográficas que realizámos, nós fomos o 

Outro, o «estrangeiro», de que fala Dubar (2000: 207) que, num espaço-tempo concreto, 

validou uma identidade narrativa que se constrói no acto de se contar. Por isso, as 

entrevistas biográficas foram mais do que uma técnica de recolha de material empírico. Elas 

foram, para os entrevistados, momentos de construção identitária. Elas foram, utilizando as 

palavras de Dubar (2000: 226), «produções de sujeitos que se construíram falando». As 

entrevistas biográficas, ao permitirem aos diplomados contar a sua vida, permitiram, 

também, a construção de uma identidade narrativa, onde cada sujeito é, simultaneamente, 

como defende Ricoeur (1985: 236), «o leitor e o escritor da sua própria vida».  

Identidade narrativa é, por isso, um conceito chave numa abordagem que pretende 

estudar a inserção como um processo de socialização profissional, de produção de formas 

identitárias, cuja compreensão é indissociável do método utilizado para as “capturar”. O 

método foi o método biográfico; a técnica a entrevista biográfica, não sobre a totalidade de 

uma vida, mas apenas sobre um dos seus planos: o plano profissional. Foi, precisamente, 

porque utilizámos este método, que o conceito de identidade narrativa se apresenta como 

um conceito fundamental. Através da história que contaram sobre si, uma entre outras 

possíveis como nos lembra Ricoeur (1985, 1990), os entrevistados construíram uma 

identidade narrativa. Falar de identidade narrativa é, como defende Ricoeur (1985: 335), 

«responder à questão: quem fez uma determinada acção? Quem é o seu agente, o autor? 

                                                
7 Como vários autores referem (Ricoeur, 1990, 1991; Goffman, 1991), a narrativa que nos é contada é apenas uma entre várias 
possíveis. «Sobre o percurso conhecido da minha vida, eu posso traçar vários itinerários, tramar várias intrigas, em resumo 
contar várias histórias», afirma Ricoeur (1990: 190). Mas qualquer que seja a história contada, ela é sempre uma interpretação 
pessoal do vivido, como defende Goffman (1991: 494) e a expressão de uma identidade narrativa, de acordo com Ricoeur (1990: 
175). O entrevistado é ele próprio uma personagem da narrativa que nos conta e a sua identidade é a da história que nos narra. 
A identidade narrativa é, assim, a identidade do narrador que se constrói através da narrativa e da intriga que ela tece. 
8 Este foi o princípio epistemológico que orientou as entrevistas que realizámos, mas que sabemos nem sempre ter conseguido 
cumprir na íntegra. O caso mais flagrante foi o de Duarte, o jurista que gosta de fazer política, mas houve mais. Nalguns casos, o 
tema da formação pós-graduada foi por nós introduzido, noutros foi o futuro. No entanto, o facto de eles terem sido aceites pelos 
entrevistados e terem sido incorporados nas narrativas reduz, de alguma forma, o seu carácter exterior e impositivo, mas não 
elimina as nossas dúvidas: se não tivéssemos introduzido estes temas, eles seriam suficientemente significativos para fazerem 
parte da história que nos contaram?, a sua adesão a estes temas não terá sido o resultado de um jogo de expectativas, com os 
entrevistados a tomarem como seu um tema que lhes é imposto pela simples razão que é isso que é esperado que façam? 
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(...) Responder à questão quem, é contar a história de uma vida. A história contada diz quem 

é o quem da acção. A identidade do quem não é mais do que uma identidade narrativa». Por 

isso, a identidade narrativa, não é apenas uma construção discursiva. Ela tem de ser 

entendida, tal como Ricoeur (1985: 335) sustenta, como uma categoria da prática. Ela 

implica, como defende Dubar (2001: 36), o primado da acção sobre o mundo e uma definição 

de si que está fortemente ancorada no que se faz. A identidade narrativa é a história que 

cada um conta a si próprio, e aos outros, sobre o que é, sendo que aquilo que cada um é, é 

aquilo que cada um diz que faz. É, justamente, porque existe esta relação entre personagem 

e acção que Ricoeur (1990: 175) afirma que: «A personagem, entendida como personagem 

de uma narrativa não é uma entidade distinta das suas “experiências”. Bem pelo contrário: 

ela partilha o regime dinâmico de identidade próprio à história contada». Assim, a identidade 

narrativa é a identidade de uma personagem que se constrói na história que conta sobre si. 

Mas a identidade narrativa, enquanto identidade pessoal que é, permite resolver o que 

Ricoeur (1996) chamou de paradoxo da identidade9, paradoxo esse que, para Dubar (2000) 

mais não é do que a dupla transacção que está na origem de qualquer construção identitária. 

A ipseidade a que Ricoeur alude é definida por Dubar (2000: 211) como ««a unidade do eu» 

através das diferentes «esferas da existência»» e corresponde à identidade para o outro; a 

mesmidade, por seu turno, entendida como ««continuidade do eu mesmo» através das 

diferentes «etapas da vida»», corresponde à identidade para si.  

Foi, exactamente, esta dupla transacção, entre um processo relacional, espacialmente 

situado, e um processo biográfico, inscrito num tempo também ele biográfico10, que ocorreu 

quando os entrevistados aceitaram contar a sua “história de inserção”.  Contar a história de 

uma vida ou, como acontece neste caso, contar a “história de inserção”, é fazer um exercício 

                                                
9 Para Ricoeur (1996), o paradoxo da identidade resulta dos dois sentidos que lhe estão associados: a identidade como 
mesmidade (idem) e a identidade como ipseidade (ipse). Os dois termos do paradoxo da identidade, afirma o autor (Ricoeur, 
1996: 202) são «de um lado, a identidade-idem, apesar do tempo, substancial ou estrutural, do outro lado, a identidade-ipse, 
através do tempo, memorial e promissiva». O que está aqui em causa é a tensão entre uma identidade que se mantém, apesar 
do tempo, a identidade como mesmidade, e a identidade que se altera com o tempo, a identidade como ipseidade, ou, dito de 
outra forma, o que faz com que mudando, o sujeito permaneça o mesmo. Como Ricoeur (1990: 168) defende, é a história que 
cada um conta sobre a sua vida que permite integrar a mudança na permanência no tempo: «O modelo específico de conexão 
entre os acontecimentos que constituem a narrativa permite integrar na permanência no tempo, o que parece ser o contrário da 
identidade-mesmidade, a diversidade, a variabilidade, a descontinuidade, a instabilidade». 
10 Esta noção de tempo biográfico é apresentada por Demazière (2003) para se referir ao tempo como experiência vivida. O que 
está aqui em causa não é o tempo cronológico, mas sim uma noção de tempo que não pode ser dissociada das vivências. Neste 
sentido, o tempo biográfico de Demazière (2003) aproxima-se da noção de tempo humano, proposta por Ricoeur (1983: 17), 
quando este autor defende que «o tempo se torna tempo humano, na medida em que é articulado de uma forma narrativa», 
sendo, por isso, mediatizado pela experiência humana, toda ela dotada de uma temporalidade. 
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de rememorização do passado11 e de antecipação do futuro, como defende Ricoeur (1990); é 

escolher, entre os acontecimentos de uma vida, aqueles que são os mais significativos e que 

alimentam a intriga que sobre si tecem, assegura Dubar (2000); é, da multiplicidade das 

experiências vividas, evocar umas e silenciar outras, garante Demazière (2003); é dar 

coerência e sentido às experiências, argumenta Battersby (2006).  

Quando contaram a sua história de inserção, os diplomados relataram-nos os 

episódios profissionais significativos que constituem a sua trajectória biográfica. Falaram-nos 

de si próprios, dos colegas, dos amigos e dos chefes, da família e dos filhos, de todos os 

outros significativos que, pertencendo a espaços sociais distintos, participam no processo de 

reconhecimento de uma identidade da qual se reivindicam. Deram-nos a conhecer as suas 

inquietações, os seus projectos, as razões das suas escolhas, os significados que atribuem 

ao seu percurso. Em suma, construíram uma história onde os acontecimentos se sucedem, 

as personagens actuam e os argumentos alimentam uma intriga que nos permite conhecer 

os seus universos simbólicos e as lógicas sociais que eles exprimem. No entanto, se as 

histórias de uma vida, ou de apenas um dos seus planos, como aquelas que obtivemos, não 

são histórias literárias, como nos adverte Ricoeur (1990: 191)12, como justificar a utilização 

da análise estrutural da narrativa, tradicionalmente aplicada à literatura? O que faz com que 

as histórias contadas possam ser consideradas narrativas e analisadas como tal? Uma 

primeira resposta reside na definição de narrativa. Existe um consenso generalizado entre os 

cientistas que se debruçam sobre a teoria da literatura, em torno da ideia de que a narrativa 

é uma representação de uma sequência de acontecimentos (Ryan, 2006, Rudrum, 2005). 

Mas esta definição é, como Ryan (2006) admite, incompleta. Não basta que exista uma 

sequência de acontecimentos, é necessário que eles tenham um sentido, que o texto possa 

                                                
11 Este processo de rememorização não implica, necessariamente, que os acontecimentos evocados sigam um fio cronológico, 
uma sequência temporal precisa. Nuns casos, foi a linha do tempo que orientou a descrição do percurso, noutros ela está 
completamente ausente e os episódios sucedem-se na exacta medida da importância que os diplomados lhes atribuem. 
12 Ricoeur (1990: 191) defende que existem quatro diferenças entre a história de uma vida e a ficção. A primeira reside na noção 
de autor nas histórias de vida. Numa história de vida, cada um é, simultaneamente narrador e personagem de uma vida da qual, 
ao contrário da ficção ele não é o único autor. Por isso defende que ao contar uma história de vida «eu não sou autor quanto à 
sua existência, mas sou co-autor quanto ao seu sentido» (p. 191). A segunda diferença reside no que o autor designa por 
«inacabamento “narrativo” de uma vida». A ficção tem um princípio e um fim, a história de vida não. A memória perde-se nas 
brumas da infância, o nascimento, pertence mais à história de outros do que à daquele que a conta. O mesmo se passa com a 
morte. Ela será contada pelos que sobrevivem. Por isso, as histórias de vida são «abertas nas suas extremidades» (p.191). Um 
terceiro aspecto reside no encadeamento das histórias de vida. Ao contrário de um romance que se desenrola num mundo que 
lhe é próprio, as histórias de vida entrelaçam-se umas nas outras. Acontecimentos que constituem uma história de vida integram, 
também, as histórias de outros (pais, irmãos, amigos,...). A última diferença reside no estatuto do tempo. As histórias literárias 
estão voltadas para o passado, a histórias de vida constroem-se na dialéctica entre a rememorização e a antecipação, entre «o 
“espaço da experiência” e o “horizonte das expectativas”» (p.191). 
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ser lido como uma história13. Foi porque as entrevistas depois de transcritas se deixaram ler 

como histórias, que foi possível utilizar a análise estrutural da narrativa. Todas as entrevistas 

assumiram a forma de construções argumentativas sobre um percurso, em que se articulam 

julgamentos de valor sobre o passado, avaliações do presente e antecipações de futuros 

desejados ou possíveis. Mais do que uma descrição cronológica e “objectiva” das posições 

que ocuparam no mercado de trabalho, mais do que o relato da sua trajectória objectiva, os 

diplomados investiram-se na produção de uma trajectória subjectiva (Dubar, 1998d, 

Demazière e Dubar, 1997). Eles construíram, na história que nos contaram, um sentido para 

os acontecimentos que integram a sua biografia profissional e para os projectos que 

acalentam.  

A utilização da análise estrutural permitiu compreender a lógica interna dos seus 

discursos, desvendar os significados das categorias “naturais” que utilizam para falar de si e 

construir o esquema específico que dá conta do mundo sócio-profissional de cada um dos 

entrevistados. Contudo, este mundo, que como Goffman (1991: 11) nos adverte, não designa 

a realidade, mas sim o universo simbólico particular de um indivíduo, goza de um duplo 

estatuto. Enquanto expressão de uma história pessoal única, ele reflecte a individualidade de 

quem se dá a conhecer na narrativa biográfica que constrói e nas categorias que mobiliza. 

Todavia, na medida em que a linguagem é socialmente construída e as palavras utilizadas 

pelos narradores estão ao serviço de um processo de categorização do social, cada mundo 

sócio-profissional é individualmente construído, mas socialmente contextualizado. Ele é a 

expressão de uma lógica social, de um social interiorizado (Demazière e Dubar, 1997: 331), 

que se deixa apreender através da análise das categorias que constituem o seu código 

narrativo e do sistema de valores que lhes está associado. Cada esquema específico é, 

assim, revelador de um universo simbólico que, sendo único, partilha com outros 

“semelhantes” um mesmo sistema de crenças e um mesmo conjunto de categorias chave. 

 Descobrir as “semelhanças” não foi tarefa fácil. Para o fazer, utilizámos o método dos 

agregados (Schnapper, 2000). Comparámos os esquemas específicos e agrupámo-los em 

agregados, de acordo com as lógicas sociais que lhes são comuns. Foi este processo 

classificatório, não de pessoas, mas de lógicas sociais, que permitiu construir os esquemas 

                                                
13 Defendendo a supremacia da semântica sobre a pragmática, Ryan (2006: 194) advoga que a atribuição do estatuto de 
narrativa a um texto ocorre quando ele é passível de ser lido como história. Para esta autora, a narratividade de um texto não 
literário, porque é destes que se trata, não é uma característica exógena ao próprio texto. O texto revela a sua narratividade 
quando permite responder a questões como: como se sucedem os acontecimentos representados?; que transformações 
provocam no mundo onde se desenrolam?; quais são as motivações para a acção?; qual a relação entre os resultados das 
acções e as intenções da personagem? 
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tipo que sustentam a tipologia dos mundos sócio-profissionais que construímos e das formas 

identitárias que lhes correspondem. A tipologia que elaborámos é, por isso, uma tipologia 

indutiva. Ao contrário da anterior, ela não é construída nem a partir dos percursos 

“objectivos” de inserção nem tem como referente categorias definidas a priori. Esta tipologia 

de formas identitárias tem por base universos simbólicos partilhados que utilizam a 

linguagem para se dar a conhecer e que exprimem a forma como os diplomados se pensam 

no que fazem e se dizem no que são.  

Cada mundo sócio-profissional é a expressão de uma lógica social singular,  

constituída por uma ordem categorial, por um universo de crenças e por um conjunto de 

disjunções formalmente idênticas, que a análise estrutural da narrativa permite desvendar. 

Mas por que razão estes mundos podem ser apelidados de formas identitárias? A resposta 

reside uma vez mais no método utilizado. A entrevista biográfica é, em si mesmo, um 

processo de construção identitária quer, porque é na história que cada um conta sobre si que 

a identidade narrativa se constrói, como defende Ricoeur (1990, 1985), quer porque, 

segundo Demazière e Dubar (1997), ela se constitui num território propício às transacções 

que lhe dão forma. Nas narrativas que os entrevistados elaboraram, a transacção biográfica 

está patente na descrição que fazem do seu percurso e nas categorias que utilizam para se 

definirem; a transacção relacional revela-se através dos outros significativos, dos actuantes, 

das personagens com quem se identificam, nuns casos, de quem se distanciam, noutros, 

num processo que oscila entre a validação ou a refutação da identidade que para si 

reivindicam. A dupla transacção, enquanto expressão da negociação entre a identidade para 

si e a identidade para o outro, apreende-se nos argumentos que apresentam para justificar o 

passado e legitimar o futuro. Por tudo isto, os mundos sócio-profissionais são sinónimo de 

formas identitárias.  

 

Formas identitárias-tipo 

As formas identitárias exprimem lógicas sociais distintas, maneiras diferenciadas de 

falar do trabalho que se faz, de contar o percurso profissional que se viveu e de antecipar um 

futuro mais ou menos próximo. As formas identitárias são, como Dubar (1998c: 399) afirma, 

«cristalizações provisórias de formas socialmente distintas de se definir a si mesmo e de ser 

reconhecido pelos outros», que articulam uma dimensão temporal e biográfica e uma 



 565 

dimensão espacial e relacional. No estudo que realizámos, identificámos quatro formas 

identitárias, quatro identidades profissionais distintas:  

– identidade de projecto;  

– identidade de carreira;  

– identidade de emprego; 

– identidade de empresário de si. 

A identidade de projecto tem como elemento estruturante a valorização da relação 

virtuosa entre trabalho – investigação – formação pós-graduada. O trabalho, que assume a 

forma de projecto, é indissociável da investigação aplicada, do trabalho em equipa e da inter-

ajuda entre pares. A valorização do potencial formador dos contextos de trabalho e de  

organizações de trabalho antropocêntricas (Kovács, 2002), vai a par com o investimento na 

formação pós-graduada, que é parte integrante do trabalho que se realiza e que tem na 

investigação o seu elemento identificador. A investigação é uma componente intrínseca do 

trabalho que se desenvolve e da formação que se escolhe. Mestrados e Doutoramentos são, 

assim, as formações privilegiadas. Sem fronteiras estanques, trabalho-investigação-

formação fundem-se numa entidade única, onde saberes teóricos e saberes práticos se 

alimentam mutuamente. A identidade de projecto combina um elevado investimento no 

trabalho com uma forte aposta na formação. A identidade de projecto valoriza os valores 

expressivos em detrimento dos valores instrumentais. O trabalho e a formação são 

percepcionados como territórios propícios à expressão e à realização de si. Porém o trabalho 

é mais do que um espaço de desenvolvimento pessoal e profissional. Ele é também um 

espaço de sociabilidade onde os colegas são, fundamentalmente, amigos. A identidade de 

projecto caracteriza-se por uma descoincidência não conflituosa entre a identidade para o 

outro e a identidade para si. Fazendo sua uma identidade atribuída a partir de categorias 

administrativas que emanam da natureza da relação contratual, os licenciados recusam-se a 

ficar prisioneiros de uma definição redutora e estereotipada de si próprios e reivindicam uma 

identidade real construída em torno da noção de profissionalidade14. Por isso, definem-se 

                                                
14 Referimo-nos à profissionalidade, nos termos propostos pela sociologia das profissões (Rodrigues, 1997), enquanto 
manifestação de uma condição social específica, marcada pela detenção de um conhecimento socialmente reconhecido, pela 
capacidade de controlo do seu próprio trabalho e por uma ética de responsabilidade decorrente de uma deontologia profissional 
própria. Os diplomados que possuem esta identidade, ao definirem-se como profissionais autónomos e responsáveis partilham 
precisamente esta noção de profissionalidade. Aliás, é por fazerem da profissionalidade um elemento central da identidade para 
si que  estes licenciados criticam os procedimentos burocráticos das organizações a que pertencem e se revoltam contra a  
introdução de mecanismos de controlo do trabalho que põe em causa a sua autonomia e reconhecimento profissionais e que se 
inscreve numa tendência mais generalizada para a proletarização dos grupos profissionais (Canário, 2005)  Neste sentido, eles 
dão voz à tensão entre uma profissionalidade reivindicada e constitutiva de uma identidade para si e uma proletarização imposta, 
constitutiva de uma identidade para o outro. 
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como profissionais competentes e responsáveis e falam, com orgulho, dos resultados do seu 

trabalho que são a sua principal fonte de reconhecimento profissional. A identidade de 

projecto revê-se num futuro semelhante ao presente, onde as rupturas estão ausentes.    

Deseja-se que o futuro se inscreva na continuidade do presente, que o trabalho continue a 

ser uma fonte de realização pessoal e de desenvolvimento profissional. Assim, mais do que 

a organização concreta a que se pertence, é o conteúdo e a organização do trabalho que se 

constituem no principal espaço social de identificação sócio-profissional.   

A identidade de carreira tem na ideia de evolução o seu elemento-chave. A procura de 

uma evolução, de uma progressão permanente marca o passado, define o futuro e é o 

elemento que confere singularidade às trajectórias subjectivas. Evoluir é poder progredir 

continuamente. Apostar na formação pós-graduada é uma condição indispensável para que 

a evolução ocorra. A formação é um investimento estratégico que permite aumentar as 

competências profissionais. Portanto, privilegiam-se os saberes técnicos e escolhem-se 

cursos de pós-graduação destinados a melhorar o desempenho profissional, pois é ele que 

constitui a fonte de reconhecimento profissional. A opção por pós-graduações directamente 

relacionadas com o exercício profissional é, assim, a regra. A identidade de carreira tem na 

organização a que se pertence o espaço social de identificação sócio-profissional15. É a 

organização que define a nomenclatura das carreiras socialmente instituídas. É a 

organização que, por meio de um processo de atribuição, fornece as categorias que são 

marcadores de uma identidade oficial atribuída e que os licenciados aceitam como sua. No 

entanto, a coincidência entre a identidade virtual e a identidade real, que caracteriza o 

presente, desvanece-se quando o horizonte é o futuro. Projectar no futuro a actual identidade 

para o outro e com ela identificar-se é negar o princípio que tem orientado a construção das 

respectivas trajectórias biográficas e a aspiração identitária que a todos anima: poder evoluir. 

É negar a possibilidade de progredir no plano salarial e de evoluir no domínio profissional. 

Por isso, aspira-se a um futuro diferente do presente. Aspira-se ao reconhecimento 

organizacional do desempenho profissional e a novas oportunidades que permitam evoluir. 

Se estas aspirações encontrarem eco na organização, o futuro pensa-se como uma evolução 

na continuidade e investe-se na construção de uma carreira organizacional (Evetts,1992). 

                                                
15 No entanto, a identidade de carreira não se confunde com a identidade de empresa a que se refere Dubar (1991, 1992, 1998c) 
e que ele próprio, num livro mais recente, considera em crise (Dubar 2000). Nenhum diplomado se define como membro da 
empresa em que trabalha nem faz dos objectivos da empresa os seus. Eles estão investidos numa estratégia de progressão na 
carreira que tanto pode passar pela promoção interna como pela mobilidade externa. Assim, esta identidade de carreira situa-se 
a meio caminho entre a identidade de empresa e a identidade de rede, referidas por Dubar. 
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Neste caso, a dupla transacção entre uma identidade reivindicada e uma identidade 

reconhecida permite que uma nova identidade para si coincida com uma identidade para o 

outro, também ela nova. Se, pelo contrário, a organização não reconhecer como legítimas 

estas reivindicações, a evolução terá de ser feita na ruptura com a organização ou mesmo 

com a profissão que se abraçou. Bloqueada a carreira organizacional, e sem que exista uma 

articulação entre a transacção subjectiva e biográfica e a transacção objectiva e relacional, a 

solução está na construção de uma carreira ocupacional (Evetts, 1992), na inscrição num 

outro sistema de acção que reconheça como legítima a identidade reivindicada.  

A identidade de emprego tem no princípio da estabilidade o seu elemento constitutivo. 

A identidade de emprego forja-se numa trajectória biográfica que se pauta por rupturas 

sucessivas, a maioria das vezes involuntárias, raramente fruto das vontades individuais. Os 

episódios profissionais sucedem-se na busca de uma estabilidade que tarda em chegar. As 

biografias profissionais dos licenciados, que possuem esta identidade, pautam-se por uma 

relação com o mercado de trabalho marcada pela itinerância forçada e pela ameaça do 

desemprego. São trajectórias nómadas onde a formação pós-graduada não ocupa um lugar 

central, ainda que o Mestrado seja a modalidade de formação a que todos aspiram. Todavia, 

como ele não é nem uma componente indissociável do trabalho que se realiza, como 

acontece com a identidade de projecto, nem um investimento com vista a melhorar o 

desempenho profissional, como se verifica na identidade de carreira, o Mestrado é um 

projecto adiado, que apenas se concretiza quando se vislumbra a possibilidade de trocar o 

título de Mestre pela estabilidade de emprego. Quando tal não acontece, quando participar 

nesta modalidade de formação pós-graduada tem mais custos do que benefícios, e ameaça 

pôr em risco a estabilidade de trabalho, fazer o Mestrado é um projecto confinado à ordem 

do desejável. A identidade de emprego que tem como principal aspiração identitária a 

estabilidade na sua dupla dimensão – emprego e trabalho – elege a relação salarial como o 

espaço social de identificação sócio-profissional. Deseja-se uma relação contratual estável, 

um salário condigno, um horário de trabalho fixo e a tempo inteiro. Deseja-se, em suma, a 

inscrição no núcleo duro da relação salarial fordista, pois só ele garante a estabilidade 

necessária à pluriactividade que exercem e da qual não podem nem querem abdicar. 

Reivindicando uma identidade biográfica plural, estes licenciados recusam deixar-se capturar 

numa definição de si estritamente confinada ao trabalho assalariado. Divididos entre uma 

identidade ontológica, que se define a partir daquilo que se é e uma identidade de acção que 
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se constrói com base naquilo que se faz, a transacção biográfica transporta em si os traços 

de uma definição identitária plural que a transacção relacional valida, ao reconhecer como 

legítima a identidade biográfica plural. Mas como a identidade de emprego se projecta num 

futuro diferente do presente, a articulação desejada entre uma identidade real reivindicada e 

uma identidade virtual atribuída confere uma importância redobrada à identidade biográfica 

de base. A identidade biográfica de base é a identidade ontológica que se define a partir 

daquilo que se é, sendo que aquilo que se é, é a profissão para cujo exercício o diploma 

habilita. Consequentemente, estes licenciados utilizam as categorias provenientes das 

profissões oficialmente consagradas para se definirem e aspiram a nelas se verem 

reconhecidos.   

A identidade de empresário de si tem no princípio da autonomia o seu elemento-chave. 

A identidade de empresário de si constrói-se na ruptura com o trabalho assalariado e na 

valorização do trabalho por conta própria. O trabalho assalariado, com a sua estabilidade e 

segurança económica, o seu horário de trabalho estável, as suas relações nem sempre 

fáceis com a hierarquia, o seu reduzido reconhecimento salarial do mérito individual é uma 

situação que pertence a um passado que está definitivamente enterrado. O presente e o 

futuro são o tempo de trabalho por conta própria, da flexibilidade de horário, do controlo do 

ritmo de trabalho, da inexistência de relações hierárquicas, dos rendimentos instáveis, da 

crença numa relação virtuosa entre trabalho, mérito e salário e da responsabilização 

individual. A autonomia é a aspiração identitária que une todos os licenciados que possuem 

esta identidade e que os fez trocar a inscrição na relação salarial pela pertença ao mundo 

daqueles que reivindicam o direito a ser empresários da sua própria vida, como defende 

Ehrenberg (1991). A identidade de empresário de si é a identidade de todos aqueles que 

aceitam assumir integralmente a responsabilidade pelo seu presente e pelo seu futuro e 

pretendem «criar a sua própria história em vez de viver a vida como um destino», como 

argumenta (Ehrenberg, 2000: 277). Contudo, ser soberano de si próprio implica assumir a 

total responsabilidade pelos respectivos sucessos e fracassos e estes dependem quase 

exclusivamente do reconhecimento público das suas competências profissionais e da sua 

capacidade de se venderem enquanto produtos. As relações de clientela são, por isso, o 

espaço social de reconhecimento sócio-profissional e a “marketização do eu” a estratégia 

que permite ter sucesso num mercado fortemente concorrencial. Assim, privilegiam as 

modalidades de formação que os tornem mais performativos, pois essa é uma condição para 
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o seu sucesso profissional, valorizando a formação contínua e os cursos de pós-graduação, 

directamente relacionados com o exercício profissional. Porém ser soberano de si próprio, no 

plano profissional, implica não só vender-se como um produto, mas também gerir-se como 

uma empresa. Gerir-se como uma empresa é encerrar em si mesmo todas as áreas 

funcionais de uma empresa. Por isso, eles são responsáveis pela produção e pelo marketing, 

pela gestão de recursos humanos e pela gestão financeira. Eles definem o horário e a 

organização do trabalho; eles desenham campanhas de marketing; eles decidem sobre o 

seu investimento em formação e gerem autonomamente as suas carreiras; eles concebem 

estratégias de negócio que analisam e reformulam em função dos resultados. Em suma, eles 

vendem-se como um produto e gerem-se como uma empresa.  A identidade de empresário 

de si caracteriza-se pela coincidência entre a identidade para si e a identidade para o outro. 

Ao aceitarem como suas as categorias oficiais de trabalhador independente, ou de 

trabalhador por conta própria, eles reconhecem-se no duplo estatuto que elas conferem: o de 

trabalhador, que vende um produto que é ele próprio e pelo qual recebe uma remuneração, e 

o de empresário que se gere a si próprio como se de uma empresa se tratasse. E como 

desejam que o futuro seja a continuidade do presente, todos se revêem na mesma 

identidade atribuída que interiorizam como sua.  

 

Formas identitárias e aspirações identitárias 

As formas identitárias que indutivamente construímos correspondem a modos distintos 

de falar do trabalho e da formação, de contar o passado e de projectar o futuro. Elas 

encerram em si diferentes aspirações identitárias e remetem para espaços de identificação 

sócio-profissional também eles distintos.  A aspiração identitária é o princípio que orienta a 

acção individual no campo profissional e que permite inscrever os episódios profissionais 

num tempo biográfico, conferindo às trajectórias subjectivas uma coerência e um sentido. 

Nesta perspectiva, a aspiração identitária é, do ponto de vista teórico, um conceito “auxiliar” 

do de transacção biográfica: ele sintetiza o sentido das trajectórias vividas e dos projectos 

que arquitectam para o futuro. A aspiração identitária é, assim, um elemento constitutivo das 

formas identitárias.  

No nosso estudo, a cada forma identitária está associada uma aspiração identitária 

específica. Na identidade de projecto, o princípio que orienta as acções individuais é a 

integração. Todos os licenciados que possuem esta identidade aspiram a ser integrados nos 
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quadros de uma organização, cujo modo de organização do trabalho assenta na cooperação 

e no trabalho em equipa. A aspiração identitária que está associada à identidade de carreira 

é a evolução. Os licenciados que partilham esta identidade estão unidos no desejo de 

inscreverem as suas trajectórias biográficas, passadas e futuras, numa linha de evolução 

constante. Na identidade de emprego, a aspiração identitária é a estabilidade. As acções 

individuais de todos os que partilham esta identidade regem-se pela procura da estabilidade 

de emprego ou de trabalho, pois é ela que permite gerir o presente e antever, com 

serenidade, o futuro.  Associada à identidade do empresário de si está a autonomia. A 

autonomia é a aspiração identitária daqueles que elegem, como princípio orientador das 

suas acções, ser soberanos na forma como organizam o seu trabalho e gerem o seu tempo. 

 

Formas identitárias e espaços de identificação sócio-profissional 

Se a aspiração identitária é um conceito “auxiliar” do de transacção biográfica, o 

espaço de identificação sócio-profissional16 é um conceito “auxiliar” do de transacção 

relacional. O espaço de identificação sócio-profissional corresponde, então, ao sistema de 

acção no qual os indivíduos se inscrevem e onde desejam ver reconhecida como legítima a 

identidade que para si reivindicam. O espaço de identificação sócio-profissional é, assim, o 

território social onde a transacção relacional ocorre. E tal como a aspiração identitária, 

também ele é um elemento constitutivo das formas identitárias.  

A cada forma identitária está associado um espaço de identificação sócio-profissional 

específico. Na identidade de projecto, o espaço de identificação sócio-profissional é a 

organização antropocêntrica. Não se trata de uma organização qualquer, mas sim daquela 

que valoriza os recursos humanos, facilitando a frequência de formações pós-graduadas, 

que aposta na cooperação e no trabalho em equipa, que oferece boas condições de trabalho 

e, sobretudo, onde o trabalho assume a forma de projecto. Por tudo isto, a organização 

antropocêntrica é o espaço organizacional propício à emergência de uma ideia de 

profissionalidade em que todos se reconhecem. Na identidade de carreira, a organização é o 

sistema de acção com o qual os licenciados se identificam. Neste caso, a organização, 

enquanto espaço de identificação sócio-profissional, não remete para um modelo de 

                                                
16 Dubar (1992) refere-se ao espaço de identificação como um dos elementos que constitui uma das duas dimensões principais 
da tipologia das lógicas salariais e que no texto a que nos reportamos apelida de relação com o trabalho. Esta dimensão 
«resume a significação principal do trabalho ou da actividade profissional dos indivíduos, aquela que eles utilizam para se 
definirem a si próprios e que delimita o seu espaço de identificação, no momento da entrevista» (p. 518). Das leituras realizadas, 
este é o único texto em que o autor utiliza a noção de espaço de identificação, ainda que não a defina.  
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organização do trabalho específico. A organização é, para os licenciados que partilham esta 

identidade, o território onde a evolução ocorre e o espaço social de estruturação das 

carreiras profissionais instituídas em que todos estão investidos. A organização é o sistema 

social em que estes licenciados se inscrevem e que atribui, através da nomenclatura das 

carreiras profissionais, uma identidade na qual se revêem no presente, mas que rejeitam 

para o futuro. O núcleo duro da relação salarial fordista é o espaço de identificação sócio-

profissional daqueles que partilham a identidade de emprego. O núcleo duro da relação 

salarial fordista com os seus empregos estáveis, o seu salário fixo e o seu horário estável a 

tempo inteiro, é o sistema de acção em que todos pretendem inscrever-se. Pertencer a este 

núcleo duro é ter asseguradas a estabilidade e a segurança, é poder viver o presente e 

pensar o futuro com tranquilidade é, principalmente, ter condições para exercer a profissão 

que se escolheu e nela ser reconhecido. Na identidade de empresário de si, as relações de 

clientela17 constituem o espaço de identificação sócio-profissional. Trabalhando sozinhos, 

dependendo exclusivamente de si e vendendo um produto que são eles próprios, os 

diplomados que possuem esta identidade vivem da relação que estabelecem com os clientes 

e da avaliação que estes fazem da sua competência profissional. As relações de clientela 

são, deste modo, o sistema de acção em que todos estão implicados e o espaço social de 

legitimação da identidade que assumem como sua.  

 

Formas identitárias e relações de disjunção: temporalidades abertas versus 

temporalidades fechadas 

As formas identitárias são produções discursivas, através das quais se constrói um 

significado para o percurso vivido e se desenha um sentido para o provir. Mas as formas 

identitárias são também referentes para a acção. Elas tornam algumas acções mais 

possíveis do que outras; elas tornam algumas acções mais desejáveis do que outras. Elas 

definem, enfim, o que é possível e desejável. As formas identitárias exprimem, em suma, 

visões distintas do mundo sócio-profissional e dão conta da maneira como os licenciados se 

definem a si próprios e são reconhecidos pelos outros. As formas identitárias não 

correspondem a um retrato “fiel” nem “objectivo” do campo profissional em que os 

                                                
17 Demazière e Dubar (1996, 1997) utilizam este conceito para se referirem aos tipos de espaços de trabalho que caracterizam o 
mundo dos ofícios e o mundo do trabalho protegido. As relações de clientela, associadas ao mundo dos ofícios são definidas da 
seguinte forma: «são devedoras da confiança, implicam uma forte personalização e são independentes de posições 
organizacionais. Elas são características das relações de serviço, implicam a prova de um saber-fazer e uma dependência de um 
cliente económico.» (Demazière e Dubar, 1997: 310). As relações de clientela a que nos referimos assemelham-se em tudo 
àquelas que acabamos de descrever. 
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licenciados se movem. Elas são conceitos tipológicos, ideais-tipo weberianos18 cujo carácter 

é estritamente heurístico. Enquanto conceitos tipológicos que são, as formas identitárias 

correspondem, nas palavras de Schnapper (2000: 35), a uma «estilização da realidade» para 

melhor a compreender.  

As formas identitárias que construímos estabelecem entre si duas oposições 

fundamentais. A primeira organiza-se em torno do que Demazière e Dubar (1996, 1997) 

apelidam de formas de temporalidade19. As formas de temporalidade correspondem a 

maneiras distintas de converter o tempo cronológico em tempo biográfico. A experiência é o 

elemento mediador desta metamorfose. É a experiência que transforma o que Ricoeur (1985: 

359) designa por ek-stases do tempo – passado, presente, futuro – em tempos significativos. 

Assim, as experiências passadas e presentes permitem converter o tempo cronológico futuro 

num tempo biográfico, que tanto pode ser depositário de expectativas de mudança como de 

um desejo de permanência. Quando o futuro biográfico encerra em si um projecto de 

mudança, estamos perante temporalidades abertas; quando o futuro biográfico transporta um 

projecto de continuidade, estamos perante temporalidades fechadas.  

Na relação de disjunção que tem como eixo semântico as formas de temporalidade, a 

identidade de emprego e a identidade de carreira opõem-se à identidade de projecto e à 

identidade de empresário de si. As primeiras são marcadas por temporalidades abertas; as 

segundas por temporalidades fechadas. As formas identitárias caracterizadas por 

temporalidades abertas têm em comum o desejo de um futuro diferente do presente. Quem 

possui estas identidades está investido num projecto de mudança. Para estes licenciados, o 

futuro é concebido como um reservatório de oportunidades, como um tempo de ruptura com 

o passado e o presente. Espera-se que o amanhã traga consigo um contrato de trabalho 

sem termo ou que se possa retomar a dupla actividade, como acontece na identidade de 

emprego; anseia-se por uma evolução que permita evoluir e ascender profissionalmente, 

como se verifica na identidade de carreira. Em ambos os casos, estamos perante narrações 

                                                
18 Weber (cit in Schnapper, 2000: 31) argumenta que «o ideal-tipo é um quadro de pensamento, não é a realidade histórica nem, 
sobretudo, a realidade “autêntica” [...]. Não tem outra significação que a de um conceito limite». Trata-se precisamente de um 
conceito limite na medida em que se obtém «acentuando, unilateralmente um ou vários pontos de vista e encadeando uma 
grande quantidade de fenómenos dados isoladamente [...] os quais se ordenam segundo os pontos de vista escolhidos 
unilateralmente, de modo a formar um quadro de pensamento homogéneo» (Idem). Seguindo de perto a definição de ideal-tipo 
proposta por Weber, Dubar (1992: 526) afirma que as formas identitárias «acentuam os traços distintivos mais significativos, 
forçam a coerência dos elementos tomados em conta e organizam os conjuntos em torno dos núcleos identitários, privilegiando o 
espaço e o tempo».  
19 Os autores não apresentam uma definição precisa do que entendem por formas de temporalidade. Eles apenas distinguem 
entre o que apelidam de temporalidades abertas e fechadas (Demazière e Dubar, 1997: 310). Quanto às primeiras, dizem que 
são abertas sobre o futuro. Relativamente às segundas, afirmam que são fechadas sobre o presente. 
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prospectivas que elegem o futuro como mote. O percurso passado e a definição da situação 

presente são o ponto de partida para arquitectar cenários de mudança e conjecturar 

oportunidades de evolução.  

Às identidades de emprego e de carreira, com as suas temporalidades abertas opõem-

se as identidades de projecto e de empresário de si e as temporalidades fechadas. As 

temporalidades fechadas privilegiam a continuidade das trajectórias biográficas. Os 

licenciados que partilham estas identidades não estão investidos em projectos de mudança. 

Eles aspiram, isso sim, a que o futuro seja semelhante ao presente. A sua situação actual é 

aquela que racionalmente escolherem, aquela que os realiza do ponto de vista profissional. 

Por isso, os seus projectos não são de ruptura, mas antes de continuidade.  Desejam 

continuar a pertencer ao mundo dos projectos e das organizações antropocêntricas; desejam 

continuar a ser soberanos da sua vida e empresários de si. Às temporalidades fechadas 

estão associadas narrações justificativas. As narrações justificativas têm o passado e o 

presente como mote. Elas são construções discursivas destinadas a legitimar as decisões 

tomadas e a justificar a razão pela qual se deseja que o futuro se inscreva na continuidade 

do presente. 

 

Formas identitárias e relações de disjunção: qualificação versus competência 

A segunda relação de disjunção, que opõe as identidade de emprego e de carreira às 

identidade de projecto e de empresário de si, dá visibilidade a duas maneiras distintas de 

conceber as relações de trabalho: uma baseada na qualificação, outra na competência. A 

qualificação está associada à relação salarial fordista e a um modo de regulação do mundo 

de trabalho que se encontra hoje em crise. O modelo da qualificação, como lhe chama 

Canário (2006: 125), pressupunha a existência de mercados internos fortes, de organizações 

de trabalho tayloristas, baseadas numa estrutura hierárquica vertical, e na prescrição das 

tarefas associadas ao posto de trabalho e de uma relação, formalizada através da 

negociação colectiva, entre nível de qualificação, salário e condições de progressão na 

carreira. Roche (1999: 44-45) argumenta, na sequência, aliás, do que é defendido por outros 

autores (Ropé e Tanguy, 1994), que a noção de qualificação encerra em si uma visão 

estática do mundo trabalho. Nós preferimos dizer que o modelo da qualificação era aquele 

que melhor se adequava a um mundo que se regia pela estabilidade, pela previsibilidade e 

pela garantia de uma progressão profissional contínua, em função da antiguidade.  
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A competência, por seu turno, é indissociável das profundas transformações nos 

modos de organização do trabalho e nas políticas de gestão de recursos humanos. O 

modelo da competência surge a par do que Oiry e Iribarne (2001: 58) apelidam de 

desestabilização da noção de posto de trabalho, elemento essencial da organização de 

trabalho taylorista, e da difusão de novas formas de organização de trabalho que privilegiam 

a metodologia de projecto e o trabalho em equipa e que valorizam a iniciativa, a autonomia e 

a cooperação. No entanto, o modelo da competência é também, nas palavras de Roche 

(1999: 46), «aquele que melhor serve as estratégias patronais destinadas a introduzir a 

flexibilidade na gestão de recursos humanos e a romper com os constrangimentos impostos 

pela negociação colectiva». Baseado no primado da responsabilização individual, da 

avaliação de desempenho, da gestão individual das carreiras e da negociação directa e 

pessoal das condições de trabalho (Canário, 2006: 126), o modelo da competência é aquele 

que se tem vindo a impor, numa sociedade onde a mudança e a inovação são os lemas e a 

desregulamentação das relações laborais um objectivo a atingir. Desta forma, o modelo da 

competência, com o seu apelo ao mérito e à iniciativa individual, é aquele que melhor se 

adequa a um mundo onde a estabilidade e a previsibilidade dão lugar à precariedade e à 

incerteza, a antiguidade é substituída pela avaliação de desempenho e em que os indivíduos 

são os únicos responsáveis pelos seus sucessos e pelos seus fracassos.  

À relação de disjunção, entre identidades de emprego e de carreira e as identidades de 

projecto e de empresário de si, corresponde a oposição entre o modelo da qualificação e o 

modelo da competência. Os licenciados, que partilham as identidades de emprego e de 

carreira, concebem a sua biografia profissional no quadro do modelo da qualificação. As 

suas aspirações a pertencer ao núcleo duro da relação salarial fordista ou a progredir na 

carreira não são mais do que reflexos da filiação neste modelo. Pertencer ao núcleo duro da 

relação salarial fordista é sinónimo de ingressar no mercado de trabalho interno, deixar de 

ser um trabalhador periférico, ter a estabilidade e a segurança garantidas. Evoluir na carreira, 

por sua vez, é progredir verticalmente numa carreira institucionalmente definida e da qual se 

conhecem, previamente, todas as etapas. Ora, é precisamente porque este modelo se 

encontra em crise que alguns licenciados dão, ainda que fugazmente, mostras de um certo 

mal-estar e nos falam da estabilidade que tarda em chegar e das carreiras bloqueadas.  

Os licenciados, que possuem as identidades de projecto e de empresário de si, 

inscrevem a sua trajectória biográfica no modelo da competência. Os primeiros, porque 
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valorizam um modelo de organização de trabalho pós-taylorista que privilegia a metodologia 

de projecto, o trabalho em equipa e a cooperação; os segundos, porque são o retrato, mais 

ou menos fiel, de um “novo actor social em construção”: um actor atomizado e único 

responsável pelas suas acções, que vive no risco e na incerteza, que está inserido num 

mercado fortemente concorrencial, onde as suas competências são a fonte dos seus 

sucessos e dos seus fracassos.  

Esta relação de disjunção é aquela que melhor espelha as tensões que atravessam, 

actualmente, o mundo trabalho e às quais os licenciados que entrevistámos dão voz. Os 

sistemas de crenças que partilham, e a partir dos quais conferem um sentido ao trabalho que 

realizam, e atribuem um significado às suas trajectórias passadas e futuras reflectem a sua 

filiação em duas maneiras distintas de conceber o mundo do trabalho. Aspirar à estabilidade 

de emprego e de trabalho é pretender inscrever as biografias profissionais numa matriz que 

tem vindo a perder o seu carácter hegemónico. É certo que o mercado de trabalho primário 

não desapareceu nem desaparecerá, mas encontra-se num lento processo de contracção e 

a inserção neste segmento parece ser, mesmo para aqueles que são portadores de diplomas 

do Ensino Superior, um processo cada vez mais lento e sinuoso.  O desejo de evoluir, de ter 

uma carreira que se rege pelo princípio da progressão contínua inscreve-se, também ele, 

num paradigma que os novos modelos gestionários têm vindo a abalar. Quer num caso quer 

noutro, estamos perante sistemas de crenças que se constroem por referência a um modo 

de regulação do funcionamento do mercado de trabalho que se encontra hoje em profunda 

mutação. Eles são, por isso, heranças de um tempo passado, de um tempo marcado pela 

estabilidade de emprego e pela previsibilidade das carreiras profissionais.  

A vontade de pertencer a organizações de conhecimento intensivo, para utilizarmos as 

palavras de Stewart (1997), onde impera o trabalho em equipa, a cooperação e o incentivo à 

formação, remete para um outro universo simbólico. O que está aqui em causa é a adesão 

um novo paradigma sócio-técnico; é a valoração positiva dos modelos de organização do 

trabalho pós-tayloristas; é a existência de um elevado investimento subjectivo no trabalho, 

concebido como um espaço de realização profissional e pessoal. O desejo de ser empresário 

de si dá visibilidade a um sistema de crenças que se erige sob a égide da autonomia e da 

iniciativa, da individualização e da responsabilização individual de que fala Beck (2001). Ele 

encarna o «novo» individualismo que Ehrenberg retrata nos seus livros, o imperativo de cada 

um ser responsável por si, num mundo marcado pela incerteza, pelo risco e pela 
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complexidade. Ambas as situações são o resultado de sistemas de crenças que, ao contrário 

dos anteriores, se edificam com base num presente onde impera «o novo espírito do 

capitalismo» (Boltanski e Chiapello, 1999). Eles revelam o apoio aos novos modelos de 

organização do trabalho e aos princípios que os fundamentam; eles mostram a adesão às 

novas liturgias sociais: a performance, a soberania e a gestão de si. 

 

Um património simbólico comum 

No périplo que temos vindo a realizar, começámos por identificar os traços que 

conferem a cada forma identitária a sua singularidade, analisámos as relações de disjunção 

e o duplo movimento que elas encerram - convergência, por um lado, oposição por outro – 

resta-nos, por último, apresentar os elementos comuns a todas as narrativas, 

independentemente das configurações específicas dos mundos sócio-profissionais a que 

elas se reportam. Estes elementos exprimem a existência de um património simbólico 

comum, de um metassistema de crenças presente em todas as histórias de inserção.  Estes 

elementos correspondem a ideias que veiculam concepções de trabalho e de formação que 

são difundidas pelas narrativas “oficiais”. Eles são o resultado de um processo de 

incorporação de narrativas colectivas nas narrativas individuais ou, utilizando as palavras de 

Taylor e Littleton (2006: 25), da forma como «as narrativas pessoais são, em parte, 

influenciadas pelas narrativas colectivamente partilhadas».  

Uma dessas narrativas “oficiais” é a que tem por tema a “aprendizagem ao longo da 

vida”. Independentemente das razões que estão na origem do seu surgimento e da sua 

difusão generalizada através dos discursos políticos e dos documentos produzidos no 

quadro da União Europeia e que Canário (2002) analisa, esta narrativa conta a história da 

importância de fazer da aprendizagem um acto permanente. E tal como as fábulas de La 

Fontaine, também ela tem uma moral: aprender, aprender sempre. Escrita para destronar a 

ideia de que a formação é um processo finito que antecede o exercício da actividade 

profissional e se encontra confinado a um espaço e a um tempo específicos, esta narrativa 

desempenha uma dupla função. Por um lado, ela destina-se a persuadir os ouvintes da 

necessidade de continuar a aprender; por outro, fornece os elementos legitimadores para 

que a formação passe a ser um acontecimento recorrente nas trajectórias profissionais 

individuais.  A formação pós-graduada é uma presença constante nas biografias dos 

licenciados. Ela é parte integrante das trajectórias vividas e das trajectórias projectadas e a 
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necessidade de aprender mais instala-se como uma divisa no seu seio. Apesar de orientados 

por valores diferentes, mais expressivos, nuns casos, mais instrumentais noutros, a 

formação é parte integrante das suas vidas passadas ou dos seus projectos futuros. Eles 

fizeram ou pensam vir a fazer cursos de pós-graduação, de Mestrado ou de Doutoramento. 

Porquê?  Porque é um investimento, porque permite melhorar o exercício profissional, 

porque é uma forma de realização pessoal. Excluída do seu dispositivo narrativo encontra-se 

qualquer referência a acções de formação contínua inseridas no mercado de trabalho. Eles 

têm necessidade de aprender mais; eles estão investidos na formação, mas não numa 

formação qualquer. Eles são técnicos superiores, profissionais altamente qualificados e, 

como tal, as suas modalidades de formação de eleição não são as acções de formação 

contínua, inseridas no mercado de trabalho, mas sim as formações longas, ministradas em 

estabelecimentos do Ensino Superior e que conferem um diploma ou um título académicos. 

Todavia, a importância que os licenciados atribuem ao acto de aprender não se circunscreve 

exclusivamente à formação pós-graduada, ela invade também os contextos de trabalho. 

Existe, assim, uma concepção de trabalho, transversal a todas as narrativas, e que coloca a 

tónica na sua dimensão formativa. Aprender no e pelo trabalho é um outro lema que todos 

partilham. Aprender com o trabalho é, contudo, uma expressão polissémica. Aprende-se com 

as novas situações profissionais, aprende-se com os problemas que é necessário solucionar, 

aprende-se com os colegas com quem se trabalha... Em suma, o potencial formativo do 

trabalho que se realiza é, para estes licenciados, um dos aspectos mais positivos da sua 

actividade profissional. Porém, a associação que fazem entre o verbo aprender e o 

substantivo trabalho é, também, um marcador de distinção. Ao estabelecerem esta relação, 

eles estão, simultaneamente, a fornecer informações sobre o trabalho que realizam e a 

distanciar-se de um outro que liminarmente rejeitam: o trabalho repetitivo, rotineiro, onde a 

aprendizagem está vedada.   

O segundo elemento comum decorre de uma outra narrativa. Ao contrário da anterior 

esta não é uma narrativa “oficial”, mas sim “oficiosa”. Ela não é contada nem nas páginas 

dos jornais nem nos documentos orientadores das políticas nacionais e europeias. Ela 

circula por canais mais restritos e é narrada a públicos seleccionados.  Por isso, ela também 

não é uma narrativa “universal”, mas sim uma narrativa “local”, que tem como tema “o 

sentido do trabalho” e como sub-tema “o trabalho como meio de realização pessoal”. Esta 

narrativa conta a história da importância do trabalho para o desenvolvimento e realização 
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pessoais. E, tal como a anterior, também tem uma moral: não basta ganhar dinheiro, é 

preciso gostar do que se faz. No entanto, esta não é uma história para todos os ouvidos. Ela 

é contada, predomimantemente, nas famílias da classe média e faz-se ouvir nos corredores 

e nas salas de aula dos estabelecimentos do Ensino Superior20. Ela é uma narrativa 

intimista, centrada nas recompensas intrínsecas e que faz a apologia do trabalho não 

alienado. Gosto do que faço é a expressão que, com ligeiras variações, está presente nas 

narrativas dos licenciados. É precisamente porque gostam do que fazem, que eles se 

investem no trabalho e fazem dele um meio de realização pessoal. E, ao fazê-lo, eles estão 

não só a aderir à mitologia da auto-realização de que fala Ehrenberg (1991: 281), mas 

também a participar no que o mesmo autor afirma ser o prolongamento, para a esfera 

pública, de uma mitologia que, no passado, se encontrava confinada ao espaço da vida 

privada. 

 

Inserção e socialização profissional 

Analisar a inserção como um processo de socialização profissional, como fizemos 

neste trabalho, implica uma opção teórico-metodológica precisa. Do ponto de vista teórico, 

implica conceber a inserção como um processo permanente de construção de formas 

identitárias. Aceitar este postulado é aceitar que as identidades não são nem o resultado 

exclusivo de um acto de atribuição, de etiquetagem social, nem uma característica inata dos 

actores sociais. Elas são, como Dubar defende, o produto de uma dupla transacção entre 

uma identidade biográfica, fruto da trajectória social, e de uma identidade relacional, 

atribuída no quadro dos sistemas de acção em que os indivíduos se inscrevem. Elas são, 

como sustentam Taylor e Littleton (2006) e Jenkins (2004), simultaneamente, conferidas pelo 

Outro e reivindicadas ou contestadas pelo próprio. Estudar as formas identitárias implica, por 

seu turno, uma metodologia própria. Implica dar voz aos protagonistas dos processos de 

inserção; implica permitir que contem a sua história de inserção e que, através da trama que 

constroem sobre as suas vidas, dêem a conhecer as suas trajectórias subjectivas. Implica, 

                                                
20 São vários os autores que analisam a forma como a escola inculca, nos jovens das classes populares, uma concepção 
predominantemente instrumental do trabalho (Willis, 1977, Bowles e Gintis, 1976, Fox, 1980). Fox (1980: 175) refere que as 
trajectórias escolares prolongadas, em que estão investidos os jovens da classe média, os alerta e os prepara para enveredarem 
por “carreira” que lhes oferece uma experiência de trabalho que os realiza no plano pessoal. O mesmo não se passa, afirma o 
mesmo autor com os jovens das classes populares. Eles são ensinados a não esperar muito do trabalho, basta-lhes realizar as 
tarefas de que estão incumbidos e receber o respectivo salário. A existência de diferentes orientações perante o trabalho, em 
função da origem social, foi também por nós confirmada numa investigação recente. Os estudantes das classes populares 
valorizam, predominantemente, a dimensão extrínseca do trabalho e os das classes média profissional e da burguesia a 
dimensão intrínseca (Alves, 2006).  
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por isso, substituir as entrevistas directivas ou semi-directivas por entrevistas biográficas e 

analisar as produções narrativas como expressão das «transacções que constituem o 

objecto e o cerne dos processos identitários» (Demazière e Dubar, 1997: 305). Mas estas 

produções narrativas são também expressão das transformações em curso no mundo do 

trabalho e da forma como os licenciados constroem e negoceiam as suas identidades num 

contexto de mudança. E, como a mudança é uma constante e a socialização um processo 

inacabado, as formas identitárias não permanecem imutáveis.  Elas são sempre passíveis de 

ser objecto de uma reconfiguração e de uma renegociação identitária entre a identidade para 

si e a identidade para o outro. Em suma, analisar a inserção como um processo de 

construção identitária é analisar a forma como os entrevistados se pensam no que fazem e se 

dizem no que são.  

 

Só mesmo para concluir... 

 
Chegada a este ponto, tenho mais perguntas do que as respostas: Qual o potencial heurístico 

das tipologias dos percursos de inserção e de formas identitárias, quando aplicadas a outros 

tipos de diplomados? Como medir os efeitos das variáveis macro-económicas sobre os 

processos de inserção? Como distinguir entre o fim da inserção e o início da carreira 

profissional? Que papel atribuir aos empregos precários estáveis, no quadro dos percursos de 

inserção? Qual a pertinência teórico-metodológica de substituir o estatuto jurídico do emprego 

pelo tempo em que nele se permanece? Como controlar, nas investigações quantitativas, a 

dissonância entre as categorias oficiais, definidas a priori e as vivências dos inquiridos, quando 

as situações e os estatutos profissionais se complexificam e diferenciam? 

Contudo, independentemente destas e de outras perguntas para as quais não tenho 

resposta, ficam-me também algumas certezas provisórias: a importância das entrevistas 

biográficas e da análise estrutural das narrativas para compreender e identificar as formas 

identitárias; as potencialidades de articular uma abordagem extensiva e quantitativa com uma 

outra de natureza intensiva e qualitativa para estudar os processos de inserção na sua dupla 

dimensão: enquanto sucessão de posições no mercado de trabalho, por um lado, enquanto 

processo de produção identitária, por outro, a importância de compreender o social através do 

olhar dos actores sociais e das suas produções narrativas.  

Por último, fica-me a convicção de que, passados todos estes anos e concluído este 

trabalho, a inserção profissional é, sem dúvida, um dos meus objectos de estudo de eleição. 

Porquê? Porque é um território congregador de saberes múltiplos e um observatório da mudança 
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social. Complexo, como todo e qualquer fenómeno social, a inserção profissional permite-me 

articular vários centros de interesse – juventude, educação e trabalho – e saberes de várias 

áreas disciplinares – sociologia da educação, sociologia do trabalho, sociologia da juventude, 

mas também economia do trabalho e economia da educação. Dinâmico, como todo e qualquer 

fenómeno social, a inserção profissional analisada, sobretudo, numa perspectiva diacrónica, é 

um ponto de entrada para estudar a mudança. A mudança das políticas educativas e das 

estratégias de escolarização dos jovens, a mudança nos modos de funcionamento do mercado 

de trabalho e nas políticas de gestão de recursos humanos das empresas, a mudanças nas 

estratégias de conjugalidade e de parentalidade.  

 


