
Resumo 

 

Esta investigação filia-se nos estudos sobre a inserção profissional dos jovens e teve por 

objectivo identificar os percursos de inserção e as formas identitárias dos licenciados da 

Universidade de Lisboa. A análise que realizámos foi devedora de duas abordagens teórico-

metodológicas distintas. Para identificar os percursos de inserção profissional, enquanto 

sucessão de posições e de estatutos no mercado de trabalho, desenvolvemos uma investigação 

de cariz extensivo e quantitativo e socorremo-nos das propostas teóricas de autores como 

Vincens, Vernières, Rose, Ryan e Nicole-Drancourt, entre muitos outros, e dos numerosos 

estudos empíricos realizados pelos investigadores do CEREQ. Para analisar os percursos de 

inserção como processos de socialização profissional e de construção identitária, 

desenvolvemos uma abordagem de natureza intensiva e qualitativa devedora da Teoria da 

Socialização de Claude Dubar.  

A análise secundária dos dados empíricos, recolhidos através da aplicação de dois 

inquéritos por questionário aos licenciados da UL, permitiu-nos construir uma tipologia de 

percursos de inserção profissional, composta por cinco percursos tipo: o percurso de acesso 

directo a um emprego estável, caracterizado pela celebração de um contrato de trabalho sem 

termo, no primeiro emprego, o de acesso diferido a um emprego estável, que se distingue pelo 

facto de a estabilidade de emprego ser antecedida pela passagem por empregos precários, o de 

estabilidade na precariedade que apresenta como elemento distintivo a sucessão de formas 

atípicas de emprego, o de inserção precária, caracterizado por uma alternância entre vínculos 

precários e desemprego e, por último, o de exclusão que contempla as situações de desemprego 

de inserção de longa duração. 

A realização de entrevistas biográficas a uma amostra de licenciados e a análise 

estrutural das suas narrativas permitiu-nos, por seu turno, identificar quatro formas identitárias: a 

identidade de projecto que tem como elemento estruturante a valorização da relação virtuosa 

entre trabalho-investigação-formação pós-graduada; a identidade de carreira que se constrói em 

torno da ideia de evolução e de progressão contínua; a identidade de emprego que tem no 

princípio da estabilidade o seu elemento constitutivo; e a identidade dos empresários de si que 

se constrói com base na valorização do princípio da autonomia.  

A triângulação metodológica que orientou esta pesquisa permitiu-nos relativizar uma 

análise da inserção profissional que se socorre de categorias oficiais definidas a priori, para 

reconstruir os percursos objectivos, a partir da forma como os licenciados se pensam no que 

fazem e se dizem no que são. 
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Abstract 

 

This research is linked to studies on youths’ professional insertion and aimed at 

identifying insertion trajectories and forms of identity-building by graduates from the University of 

Lisbon. The analysis undertaken followed two different theoretical and methodological 

approaches. To study professional insertion trajectories as a succession of labour market 

positions and ranks we have chosen an extensive and quantitative research relying upon the 

theoretical approaches of authors like Vincens, Vernières, Rose, Ryan and Nicole-Drancourt, 

among many others, along with the numerous empirical studies carried out by CEREQ 

researchers. To analyse insertion trajectories as processes of professional socialization and 

identity building we have developed an intensive and qualitative approach indebted to Claude 

Dubar’s Theory of Socialization. 

A secondary analysis of empirical data gathered by inquiry among graduates from the 

University of Lisbon allowed us to set up a typology of professional insertion trajectories 

comprising five types of insertion pathways: direct access to a stable job, characterized by non 

term labour contract, at first job, deferred access to stable job, which differs from the previous 

type because job stability is preceded by a path of precarious jobs; stability in precariousness, 

whose most distinctive feature is a succession of atypical forms of employment; precarious 

insertion, characterized by a rotation between precarious contracts and unemployment; and 

finally exclusion, which comprises the situations of long term unemployment and insertion. 

On the other hand, the biographic interviews conducted among a sample of graduates 

and the structural analysis to their narratives allowed us to identify four forms of identity-building: 

project identity which takes valuing of the virtuous relation among work – research - postgraduate 

training as its structuring feature; career identity, built upon the idea of continuous evolution and 

progression; job identity, which takes the principle of stability as its intrinsic element; and self-

entrepreneurial identity, built upon appraisal of the principle of autonomy. 

The methodological triangulation that guided this study allowed us to relativize an 

analysis of professional insertion relying upon preset official categories and entitled us to 

reconstruct the objective trajectories departing from the way graduates think of themselves in 

what they do and speak of themselves in what they are. 
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