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Introdução 

 

Esta dissertação corresponde a um momento charneira no meu percurso profissional e 

intelectual. Ela resultou do cumprimento de um requisito formal de progressão na carreira e 

foi a condição necessária para poder participar neste rito de passagem que é a obtenção do 

grau de doutor. Mas ela é, sobretudo, o reflexo da minha trajectória de vida e um espaço de 

reflexão e de síntese do que tenho aprendido, ao longo destes anos de docência 

universitária e de investigação, com os livros que leio, os meus colegas, os meus amigos e 

os meus alunos. 

  

Razões de uma escolha 

Há anos que a temática da inserção profissional me acompanha, de uma forma mais 

ou menos permanente. A primeira vez que escrevi sobre este tema foi em 1993 e, ainda 

hoje, quando releio esse texto, reconheço nele a presença de algumas das ideias que têm 

orientado a minha reflexão, desde então. Depois disso, muitas pedras rolaram, mas uma 

parte importante delas rolou sempre pela mesma encosta.  

Alguns anos mais tarde, retomo o tema. Em 1998, realizo um estudo sobre a 

inserção profissional dos licenciados em Ciências da Educação no ano lectivo 1992/93, no 

âmbito do processo de auto-avaliação do curso de Ciências da Educação da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Foi a minha primeira 

investigação empírica sobre esta temática e o desafio que se me colocava, na altura, 

consistia em identificar os indicadores mais pertinentes para analisar a inserção profissional 

destes licenciados. A pesquisa que então realizei levou-me à descoberta de autores que 

nunca mais deixaram de me acompanhar. Vincens, Rose, Vernières, Garona, Marsden e 

Ryan têm sido alguns dos meus companheiros mais fiéis ao longo desta caminhada. Mas se 

eles me forneceram os instrumentos conceptuais para fazer da inserção profissional um 

objecto de estudo sociológico, os trabalhos do CEREQ muniram-me dos instrumentos 

metodológicos para o estudar. Sem nunca ter seguido à risca a metodologia utilizada pelos 
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investigadores deste Centro1, os trabalhos por eles realizados foram essenciais para 

construir as dimensões analíticas dos processos de inserção e para identificar os indicadores 

mais pertinentes para as estudar. 

No mesmo ano, recebo um convite que irá ser decisivo para que o objecto da minha 

dissertação seja este e não outro. Sou convidada, pela Reitoria da Universidade de Lisboa, 

para estudar as trajectórias académicas e de inserção profissional dos licenciados que 

concluíram a formação académica entre 1994 e 1998. O questionário, construído 

anteriormente, é reformulado e aumentado para contemplar o percurso académico dos 

licenciados. A sua versão final é o resultado de uma nova incursão pelo campo da inserção 

profissional e das longas horas de “discussão” com o meu interlocutor da equipa reitoral, o 

Professor Manuel Villaverde Cabral.  

Cinco anos mais tarde, volto a ser convidada, agora pelo Professor António Nóvoa, 

Reitor da UL. O objectivo é replicar o estudo, tendo como universo os diplomados da 

Universidade de Lisboa que se licenciaram, no período compreendido entre 1999 e 2003. Na 

altura, a questão que se colocava residia na escolha entre alterar profundamente o 

questionário e perder a dimensão comparada, ou aperfeiçoar alguns indicadores e manter a 

comparabilidade. Optou-se pela segunda hipótese. Alguns indicadores foram “afinados” e 

introduziram-se algumas questões novas, uma das quais foi absolutamente decisiva não só 

para determinar, com mais rigor, o acontecimento que marca o fim do processo de inserção 

profissional, mas também para identificar os limites da proposta de um dos meus autores de 

referência2. 

Entre um e outro estudo, fiz ainda parte de um grupo coordenado pela Professora 

Helena Rebelo Pinto cujo objectivo foi estudar os percursos profissionais dos licenciados da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa desde a sua 

criação, e integrei a equipa de investigação do Projecto Gradua23. 

                                                           
1 Refiro-me, concretamente, ao preenchimento do calendário onde os inquiridos assinalam as suas situações profissionais e os 
estatutos que assumiram desde o fim da formação até ao momento em que foram inquiridos. 
2 O autor a que me refiro é Vincens. As suas propostas constituem uma das referências mais importantes no trabalho que realizei 
e os critérios que propõe para determinar o fim da inserção profissional foram por mim adoptados até ao momento em que as 
respostas dos inquiridos e as entrevistas realizadas me conduziram a questioná-los. Essa discussão sobre os limites desses 
critérios é feita no Capítulo V e retomada na Conclusão. 
3 O Projecto Gradua2 (Graduate Follow-up) foi um projecto internacional, financiado pela CE que decorreu entre 2004 e 2006. 
Neste projecto estiveram envolvidas vinte e duas equipas de investigação de doze países da América Latina e da Europa. Os 
objectivos desta investigação foram: sensibilizar as universidades para a importância dos estudos sobre a inserção profissional 
dos seus diplomados e elaborar um manual (Graduate follow-up instruments and recommendations manual) onde estão 
compilados diferentes tipos de procedimentos e de instrumentos passíveis de serem utilizados pelos estabelecimentos de ensino 
superior. As informações sobre o projecto e o manual elaborado estão disponíveis em http://www.gradua2.org.mx. 
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Quando penso no que me levou a trabalhar sobre a temática da inserção profissional 

não encontro nem uma razão fundadora nem uma decisão racional e estratégica. Encontro, 

isso sim, um processo que se foi lentamente desenrolando, fruto das oportunidades e de um 

projecto intelectual que foi ganhando forma. Hoje, passados todos estes anos, sei 

exactamente o que me atrai no estudo da inserção profissional, em geral, e dos diplomados 

do ensino superior, em particular. Atrai-me a possibilidade de articular várias áreas de 

conhecimento; atrai-me estudar uma temática que está relacionada com um dos sentidos da 

minha prática profissional; atrai-me poder produzir conhecimento que me permita ter uma 

posição teórica e empiricamente fundamentada sobre o emprego dos licenciados. Por isso, a 

escolha da inserção profissional dos licenciados da Universidade de Lisboa para objecto de 

estudo desta dissertação é também uma escolha que reflecte as minhas preocupações 

sociais enquanto docente, investigadora e cidadã; por isso, quer a minha opção por este 

objecto de estudo quer o olhar que sobre ele construo quer, ainda, as teorias que mobilizo 

para o estudar não são ideologicamente neutras. Eles são o resultado do meu 

posicionamento social e da minha adesão a propostas teóricas que constroem interpretações 

dos fenómenos sociais nas quais me revejo. Por tudo isto, não posso deixar de aderir ao 

princípio epistemológico segundo o qual o conhecimento e a investigação resultam de 

factores que decorrem da perspectiva individual do próprio investigador, da sua formação 

teórica e posicionamento social e de me rever na ideia de Boaventura de Sousa Santos 

(1987) quando defende uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo 

e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos. 

 

A construção do objecto de estudo 

A inserção dos diplomados do ensino superior é hoje um tema de debate quer a nível 

nacional quer internacional e nunca, como actualmente, o ensino superior esteve tão 

intensamente sob o escrutínio das famílias, dos media, das empresas e do poder político. As 

famílias e os estudantes inquietam-se quanto a um futuro que se avizinha menos risonho do 

que o passado; os media lançam o alarme sobre o desemprego dos licenciados e acusam as 

Universidades de estarem a formar para o desemprego; as empresas clamam contra a 

desadequação da formação às suas necessidades; o poder político elege a taxa de 

empregabilidade como um dos critérios de avaliação da qualidade do ensino superior e o 
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discurso recorrente sobre o excesso de diplomados4 começa, ainda que tenuemente, a 

fazer-se ouvir.  

Com o aumento exponencial de licenciados nas duas últimas décadas, o fim da 

relação linear entre oportunidades educativas e oportunidades sociais, entre títulos escolares 

e posição na estrutura do emprego, as transformações na esfera económica e o movimento 

generalizado de precarização da força de trabalho, a inserção profissional dos jovens é hoje 

bem mais complexa do que há anos atrás. É verdade que os processos de inserção 

perderam a sua linearidade e se tornaram mais longos e sinuosos e que as dificuldades 

aumentam na razão inversa do nível de escolaridade; é igualmente verdade que a inserção 

profissional se transformou num longo caminho de combatentes, como referem Charlot e 

Glassman (1998) e assume contornos de problema social; mas quando se trata dos 

diplomados do Ensino Superior este é, como veremos ao longo deste trabalho, um problema 

que está longe de corresponder à gravidade que os media e a opinião pública veiculam, 

baseados numa concepção socialmente difundida que continua a ver no diploma uma 

garantia de status para uma elite minoritária, como Machado et alli (2003) referem, e não um 

instrumento cada vez mais necessário para a valorização pessoal e qualificação escolar dos 

indivíduos. 

Ora, a transformação de um problema social em objecto de estudo sociológico é uma 

tarefa fundamental de qualquer processo de investigação. Mas esta não é uma tarefa fácil 

quer porque a inserção profissional é, como numerosos autores defendem, um campo 

científico à procura de consistência teórica quer porque se trata de um terreno 

particularmente pantanoso, propício ao questionamento da legitimidade do Estado e à 

querela política. Sendo simultaneamente objecto de intervenção de políticas públicas e de 

reflexão teórica, a inserção profissional vive numa tensão permanente entre o científico, o 

político, o económico e o social.  

Para transformar o objecto social em objecto científico, como defende Canário (2005: 

33), comecei por me requestionar sobre o que é a inserção profissional e reanalisar as diferentes 

propostas teóricas sobre esta problemática. No final dessa etapa, continuei a aceitar o 

pressuposto de que a inserção não pode ser entendida como um momento na história do 

indivíduo, mas antes como um processo que tende a prolongar-se no tempo e a complexificar-

se. E ao fazê-lo, reiterei a minha filiação na proposta de Vincens (1981, 1997) que analisa a 

                                                           
4 Como veremos no Capítulo IV, este é um discurso que atravessa a discussão pública sobre a Reforma de Veiga Simão, no 
início dos anos setenta, mas que Nóvoa (2005: 105) mostra estar já presente nas décadas de trinta e de quarenta. 
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inserção como uma mudança de estado, uma sucessão de acontecimentos individuais 

objectiva e subjectivamente vividos, como uma passagem de um estado inicial a um estado 

final, que corresponde à obtenção de um emprego estável. Contudo, utilizar como indicador para 

determinar o fim do processo de inserção a obtenção de um emprego estável, sinónimo de 

inscrição no núcleo duro da relação salarial fordista e de pertença ao mercado interno das 

empresas, nunca foi uma proposta que me satisfizesse totalmente.  

O movimento generalizado de desregulação das relações contratuais tem contribuído 

para que as formas flexíveis de emprego se constituam na porta que dá acesso ao exercício de 

uma actividade remunerada para um número crescente de jovens. Todavia, a grande 

transformação que se verificou nas últimas décadas reside no facto de que tanto esses 

empregos precários como as novas formas de sub-emprego, como são os estágios e as bolsas, 

se assumirem, cada vez menos, como uma ponte que conduz à estabilidade de emprego. Para 

muitos jovens, eles deixaram de ser um acontecimento biográfico pontual para se constituírem 

num modo de vida. A proposta de Vernières (1997) é, precisamente, aquela que melhor dá 

conta da complexidade que atravessa os processos de inserção profissional. Para Vernières, 

o estado final dos processos de inserção é sinónimo de obtenção de uma posição 

estabilizada no mercado de trabalho que tanto pode corresponder a um emprego com um 

contrato de trabalho sem termo como a uma sucessão de empregos precários. Neste caso, o 

processo de inserção pode terminar numa posição duradouramente instável no mercado de 

trabalho.  

Assim, considero que a inserção profissional consiste na passagem de um estado 

inicial a um estado final, caracterizado pelo acesso a um emprego estável ou a uma posição 

estabilizada no mercado de trabalho, sinónimo de estabilidade na precariedade. Nesta 

perspectiva, estudar a inserção profissional dos licenciados da Universidade de Lisboa é 

estudar as posições que ocuparam e os estatutos que assumiram no mercado de trabalho, 

desde que terminaram a sua formação até ao momento em que foram inquiridos. Esta é, 

aliás, a concepção de inserção que tem presidido aos estudos que realizei. 

No entanto, a leitura dos trabalhos de Nicole-Drancourt e de Claude Dubar alertou-

me para uma outra forma de conceber a inserção profissional: analisá-la enquanto processo 

de socialização profissional e de produção identitária. Esta perspectiva teórica seduziu-me. 

Ela implica atribuir aos actores sociais um lugar de destaque na produção do conhecimento e 

ultrapassar duas das oposições estruturantes do paradigma positivista: indivíduo versus 

sociedade, objectividade versus subjectividade.  
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Um dos autores mais representativo e incontornável desta perspectiva é, sem dúvida, 

Claude Dubar (1991, 1998b, 2000), quer pelo estatuto que confere à palavra dos actores, no 

quadro da produção do conhecimento científico, quer pela forma como conceptualiza o 

conceito de identidade e, mais concretamente, o de formas identitárias. Todavia, foi a leitura 

do livro que escreveu em parceria com Didier Demazière (Demazière e Dubar, 1997) que, 

definitivamente, me conquistou. Estudar a inserção como um processo de produção de 

formas identitárias era a entrada que me faltava para compreender os significados que os 

actores atribuem ao processo de que são protagonistas. É certo que podia ter escolhido 

outra. Podia ter entrevistado os licenciados à procura da relação entre inserção profissional, 

inserção social e transição para a vida adulta, como fez Nicole-Drancourt (1991), ou das 

suas representações sobre a inserção profissional, como fizeram Trottier, Laforce e Cloutier 

(1998), mas não foi essa a minha opção. Eu já conhecia a obra de Claude Dubar. Tinha lido 

a “Socialização” e a “Crise das Identidades”, para além de vários artigos e capítulos de livros. 

Tinha assistido às conferências que proferiu na Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação e participado em alguns Seminários. Mas, em boa verdade, a sua Teoria da 

Socialização era apenas uma entre outras.  

A leitura do livro “Analyser les entretiens biographiques. L’exemple des récits 

d’insertion” (Demazière e Dubar, 1997) veio alterar profundamente a minha opinião. Estudar a 

inserção profissional enquanto expressão de formas identitárias, social e individualmente 

construídas, foi uma pista de investigação que foi ganhando forma até se afirmar numa das 

linhas de investigação deste trabalho. Devo, no entanto, confessar que um dos elementos 

que mais pesou na minha opção foi, sem dúvida, a arquitectura teórico-metodológica desta 

proposta e os desafios que a sua aplicação me colocavam quer do ponto de vista teórico 

quer, principalmente, em termos metodológicos. A minha decisão estava, portanto, tomada. 

Iria estudar os processos individuais de inserção como expressão de formas identitárias, de 

mundos sócio-profissionais onde se entrecruzam lógicas institucionais, que definem os 

espaços objectivos onde estes processos têm lugar, e lógicas biográficas, que lhes conferem 

sentido e inteligibilidade.  

A minha opção teórica consistiu, então, em estudar a inserção profissional numa 

dupla dimensão: enquanto sucessão de posições no mercado de trabalho e enquanto 

processo de socialização profissional.  
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Defende Rui Canário (2005: 33) que «a construção de perguntas pertinentes obriga a 

que o ponto de partida não corresponda ao modo imediato como essas questões são 

formuladas no terreno social» e eu estava, agora, em condições para elaborar a pergunta 

que iria orientar o meu trabalho de investigação:  

Que configurações objectivas e subjectivas assume a inserção profissional dos 

licenciados da Universidade de Lisboa? 

 Porém, esta é uma pergunta genérica que precisa de ser desdobrada para responder 

às duas dimensões analíticas em que operacionalizei o conceito de inserção profissional. As 

configurações objectivas remetem para as posições que os licenciados ocuparam no 

mercado de trabalho; as configurações subjectivas para as formas identitárias que constroem 

quando narram o seu percurso e argumentam as suas escolhas. Assim sendo, a pergunta de 

partida adquire uma outra inteligibilidade ao ser sub-divida em duas outras auxiliares: 

 Na passagem entre o estado inicial e estado final, em que percursos-tipo de inserção 

estiveram os licenciados da Universidade de Lisboa envolvidos? 

 Que formas identitárias construíram durante esse processo de socialização 

profissional? 

 

 Para responder à primeira pergunta, é necessário proceder à reconstrução dos 

percursos “objectivos”, analisar as características da primo inserção e das trajectórias de 

inserção em que os licenciados da UL participaram. É necessário identificar as posições por 

eles ocupadas num espaço social, definido pelo estatuto jurídico dos empregos e pelas  

categorias “oficiais” de estudante, activo empregado, activo desempregado, estagiário, 

bolseiro...  

Para responder à segunda pergunta é, por seu turno, essencial identificar a 

identidade biográfica para si, fruto de um percurso subjectivo e temporalmente situado e das 

categorias que os licenciados utilizam para se definirem, e a identidade relacional para o 

outro, resultado das suas inscrições em espaços sócio-profissionais e da forma como se 

revêem numa identidade atribuída. É, por último, necessário identificar a dupla transacção 

enquanto expressão da negociação entre a identidade para si e a identidade para o outro. 
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Opções Metodológicas5 

As opções metodológicas são indissociáveis do processo de construção do objecto 

teórico e o meu caso não foge à regra. Para analisar os percursos “objectivos” de inserção, 

optei por uma abordagem extensiva e quantitativa que é, aliás, aquela que tem presidido aos 

estudos que efectuei anteriormente e a todos os têm por objectivo analisar a inserção 

profissional enquanto passagem de um estado inicial a um estado final. Baseei-me nos 

dados recolhidos através da aplicação de dois inquéritos por questionário, aos licenciados 

que terminaram a formação entre 1994-1998 e 1999-2003. Construí duas sub-amostras, 

retendo apenas os inquiridos que, durante a licenciatura, não foram trabalhadores 

estudantes e procedi ao tratamento estatístico dos dados. Fui à procura de percursos-tipo de 

inserção e realizei uma análise de correspondências múltiplas que acabei por abandonar, em 

virtude o seu reduzido potencial heurístico. Optei por construir uma tipologia dedutiva, 

constituída por cinco percursos-tipo: o percurso de acesso directo a um emprego estável, o 

de acesso diferido a um emprego estável, o de estabilidade na precariedade, o de inserção 

precária e, por último, o de exclusão.  

 Ao decidir estudar a inserção profissional como um processo de construção de 

formas identitárias, estava ciente que essa perspectiva teórica era indissociável do método 

utilizado para as capturar. Dubar refere-o múltiplas vezes na sua obra e explicita-o com 

clareza no livro de que é co-autor “Analyser les entretiens biographiques. L’exemple des 

récits d’insertion ». As formas identitárias são produções narrativas que se dão a conhecer 

através do modo como os entrevistados falam do passado, se referem ao presente e 

projectam o futuro. Mas para que tal aconteça, para que os entrevistados possam contar a 

sua história de inserção, é necessário que as entrevistas directivas ou semi-directivas sejam 

substituídas por entrevistas biográficas, não sobre a totalidade de uma vida, mas sobre um 

dos seus planos: o plano profissional. Foi isso que fiz, não sem algumas hesitações.  

As entrevistas biográficas não eram uma técnica que me fosse familiar. Elas exigem 

uma atitude de escuta activa e para mim não era claro onde terminava a escuta activa e 

começava a directividade. Estudei a forma como as entrevistas, que estão transcritas no livro 

de Demazière e Dubar, foram conduzidas e as minhas ideias foram ficando mais claras. No 

entanto, só aprendi a fazer entrevistas biográficas fazendo-as e realizando uma reflexão 

epistemológica sistemática sobre a minha prática como investigadora. Entrevistei trinta e 

                                                           
5 A descrição pormenorizada dos procedimentos metodológicos é feita no Anexo Metodológico. Aqui, referimo-nos apenas às 
grandes opções que tomámos. 
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cinco licenciados. Imprevistos de vária ordem contribuíram para que o meu corpus empírico 

ficasse reduzido a trinta e duas entrevistas.   

A etapa seguinte era analisá-las. Demazière e Dubar utilizaram a análise estrutural 

da narrativa. Eu segui-lhes os passos. Um dos aspectos que me tinha atraído era o exercício 

de desconstrução e reconstrução de um texto à procura dos seus sentidos e da da sua 

estrutura. O problema principal residia no facto de não saber nada sobre análise estrutural da 

narrativa. Só me restava uma alternativa: estudar. Li Barthes, Greimas e Todorov. Li a 

análise de Barthes da novela Sarrasine de Balsac, e a de Eco da personagem de James 

Bond em Casino Royal, li vários manuais e li, vezes sem conta, os capítulos onde Demazière 

e Dubar exemplificam como realizaram a análise. Exercitei-me com os seus exemplos e, por 

fim, passei para a acção. Havia, contudo, um pensamento que me atormentava: e se eu não 

encontro o que procuro? Mergulhei na primeira entrevista. Fiz a primeira análise e resultou. 

Fiz a segunda, a terceira... Nalguns casos tive de refazer a análise. Só quase no fim 

descobria que tinha estado a laborar num equívoco. No total, analisei quinze entrevistas. 

Foram suficientes para construir uma tipologia indutiva de formas identitárias dos licenciados 

da Universidade de Lisboa: a identidade de projecto, de emprego, de carreira e de 

empresário de si.  A tipologia a que cheguei é, todavia, diferente da de Demazière e Dubar, 

porque diferentes eram também os recursos linguísticos, culturais e profissionais dos meus 

entrevistados. 

 

Organização do texto  

Este texto é composto por duas partes que reflectem as duas etapas do meu 

processo de investigação. A Parte I – Juventudes, Inserção Profissional e Ensino Superior – 

dá conta do quadro conceptual que esta pesquisa tem como referência. Aí, analiso o 

processo de construção social e científica da juventude, a pertinência sociológica de a 

considerar como um grupo social e a tendência generalizada dos jovens europeus, à qual os 

portugueses não escapam, a adiarem a transição para a vida adulta (Capítulo I).  

A esta abordagem, que nos coloca no campo da Sociologia da Juventude e nos 

permite discutir as várias concepções de juventude e a forma como elas influenciam os 

discursos políticos e sociais sobre a inserção profissional, segue-se uma outra que nos 

transporta para o que tenderia a designar como uma Sociologia da Inserção Profissional. 

Num primeiro momento, procuro fazer a arqueologia do conceito. Analiso as expressões que 
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foram sendo utilizadas para designar esta fase do ciclo de vida em que os jovens dão por 

terminada a sua formação e iniciam o processo de procura de emprego. Estas expressões, 

que reflectem a degradação das condições em que ocorre a passagem do universo escolar 

para o mundo do trabalho, vão a par com a transformação da inserção profissional num 

problema simultaneamente social e sociológico. Para compreender a inserção, enquanto 

fenómeno social, constroem-se teorias, e são essas que analiso (Capítulo II).  

Para resolver o problema social em que a inserção se transformou, lançam-se 

medidas de política pública que se filiam em concepções distintas de interpretação do 

desemprego juvenil. Se no capítulo anterior, analiso as várias teorias sobre a inserção 

profissional, neste debruço-me sobre os modos como diferentes países têm reagido à 

difusão de um problema comum: o desemprego juvenil (Capítulo III).  

Porém, como o meu objecto de estudo empírico são os licenciados da Universidade 

de Lisboa não posso ignorar nem as transformações profundas por que tem passado o 

ensino superior nas últimas décadas - a expansão e diversificação da oferta, o aumento e 

feminização da procura e a diversificação das experiências estudantis – nem as mudanças 

estruturais que estão a ocorrer no mercado de trabalho dos licenciados e as suas 

implicações sobre os seus processos de inserção (Capítulo IV).  

A Parte II – Inserção Profissional e percursos de construção identitária - dá conta dos 

resultados da investigação empírica. Começo por analisar a inserção como sucessão de 

posições no mercado de trabalho (Capítulo V). Caracterizo a primo inserção dos diplomados 

quanto ao tempo de procura do primeiro emprego, ao vínculo contratual, ao sector de 

actividade e tipo de empresa, à remuneração, à profissão exercida e à sua  relação com a 

área de formação. Em seguida, debruço-me sobre as trajectórias de inserção e analiso-as, 

tendo em conta a mobilidade de emprego, a mobilidade sócio-profissional, o vínculo 

contratual e o salário no último emprego. Por último, procedo à construção de uma tipologia 

de percursos-tipo de inserção que tem como indicadores- chave o vínculo jurídico dos 

empregos, o tempo de procura do primeiro emprego e a frequência e intensidade do 

desemprego de mobilidade. 

Os quatro últimos capítulos decorrem da opção de estudar a inserção profissional 

como um processo de socialização profissional. Cada capítulo corresponde a uma forma 

identitária específica que, tal como Demazière  Dubar (1997), apelidei de mundo: o Mundo 

dos Projectos (Capítulo VI), o Mundo das Carreiras (Capítulo VII), o Mundo dos Empregos 
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(Capítulo VIII), o Mundo dos Empresários de Si (Capítulo IX). Cada um destes capítulos 

congrega as análises das entrevistas que exprimem concepções semelhantes dos mundos 

sócio-profissionais e formas análogas de falar do trabalho que se faz, de contar o percurso 

que se viveu e de antecipar o futuro. Assim sendo, cada capítulo corresponde a um mundo 

sócio-profissional e 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 permitiu 

desvendar. 

Percursos de Inserção e Construções Identitárias foi o título que atribuí à Conclusão. 

Ele reflecte as duas dimensões de análise desta investigação e são elas que servem de fio 

condutor às considerações com que termino este texto. Estas considerações finais são, 

simultaneamente, uma reflexão sobre o percurso de investigação, sobre as opções teórico-

metodológicas iniciais e aquelas que o curso normal da investigação me levou a tomar e as 

conclusões a que cheguei. Sei que não é costume introduzir conceitos novos na conclusão, 

mas fi-lo. O texto que escrevi é o relato de uma investigação. Mas eu procurei que ele 

também revelasse o meu percurso intelectual. Por isso, os autores que mobilizo e os 

conceitos que introduzo neste último “capítulo” detêm um de dois estatutos. Nuns casos 

permitem aprofundar a minha reflexão sobre as conclusões; noutros clarificar, num exercício 

de compreensão do meu próprio processo de aprendizagem, o papel latente que 

desempenharam na investigação que realizei. 

O Anexo Metodológico é uma parte integrante deste texto. A opção por apresentar 

um Anexo Metodológico e não um capítulo destinado à metodologia decorre de duas ordens 

distintas de razões. Uma dessas razões deriva da concepção de metodologia em que me filio 

e que é a defendida por Ferreira de Almeida e Madureira Pinto (1982, 1990). Para estes 

sociólogos, a metodologia não se reduz a um somatório de técnicas de investigação. A 

metodologia é indissociável das opções teóricas e da construção do objecto de estudo e não 

é redutível à descrição das técnicas de investigação. Assim, a metodologia entendida 

enquanto método está presente no corpo do texto e é transversal à investigação realizada 

enquanto que a metodologia na sua dimensão técnica foi remetida para o Anexo 

Metodológico. A segunda razão para a existência deste Anexo prende-se com o fio condutor 

do texto e o seu ritmo. Integrar no corpo do texto um capítulo destinado à descrição dos 

procedimentos metodológicos adoptados iria provocar uma quebra no modo como o concebi 
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e no ritmo que lhe procurei imprimir.  Por estas razões, optei por autonomizar a descrição 

pormenorizada, dos procedimentos metodológicos adoptados e das técnicas de recolha e de 

tratamento de dados que utilizei. 

Os Anexos, que se encontram em suporte digital, são constituídos pelos 

questionários (Anexo 1), pelos procedimentos técnicos que presidiram à realização da 

análise que correspondências múltiplas e pelos seus resultados (Anexo 2) e pelos protocolos 

e codificação das entrevistas, os quais se encontram organizados, de acordo com os 

capítulos do texto onde sua análise é apresentada. Assim, o Anexo 3 - Mundo dos Projectos 

-  contém o corpus empírico que serve de suporte à elaboração do Capítulo VI, o Anexo 4 -  

Mundo das Carreiras – é constituído pelas entrevistas cuja análise é realizada no Capítulo 

VII, o Anexo 5 – Mundo dos Empregos – pelas que estão na origem da elaboração do 

Capítulo VIII e o Anexo 6 – Mundos dos Empresários de Si – pelas que são analisadas no 

capítulo IX. 


