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Prefácio

Redigir o prefácio de um livro é uma atividade muito honrosa e estimulante e, por 
isso mesmo, acompanhada de muita responsabilidade. Alheia às formalidades da 
tarefa, coloco-me como uma anfitriã que convida o leitor para um momento muito 
oportuno e produtivo de aprendizagem e reflexão. 

Esta obra resulta da dissertação de doutoramento em Psicologia, realizada pela 
autora sob a orientação do Prof. Doutor Joaquim Luís Coimbra na Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal. A 
realização deste trabalho de doutoramento foi cofinanciada pela Fundação para a 
Ciência e Tecnologia (FCT) do Ministério da Ciência e do Ensino Superior por 
meio da atribuição de uma bolsa de doutoramento (SFRH/BD/31563/2006).

Tive o privilégio de acompanhar a trajetória de doutoramento da autora, agora 
concretizada e apresentada nesta substantiva obra. Destaco sua agência ao 
construir oportunidades, ao buscar e agregar apoio de diversos pesquisadores 
nos diferentes momentos de desenvolvimento da pesquisa, culminando no 
amadurecimento e aprofundamento teórico que são fortes marcas do seu texto. 

São inúmeros os desafios que se colocam aos estudantes do ensino superior. E, 
especificamente aos concluintes, há o confronto com as exigências do mundo do 
trabalho, o afastamento do meio acadêmico, a configuração de uma nova rede 
social e a retomada das questões vocacionais, dentre outros. Nesta situação, são 
determinantes o contexto educativo, o macro contexto laboral e as características 
pessoais dos estudantes. Diante deste complexo processo de transição para o 
mundo do trabalho, as dimensões psicológicas e sociais assumem papel 
significativo.

Este livro relata um estudo realizado ao longo do percurso acadêmico e 
profissional de concluintes do Instituto Politécnico do Porto, com dois momentos 
de avaliação: uma primeira etapa junto aos estudantes que frequentavam o último 
semestre dos respetivos cursos e uma segunda etapa, cerca de um ano depois, 
para averiguar o sucesso ou insucesso na transição para o trabalho.

A preocupação central enunciada pela autora é “identificar os fatores psicológicos, 
individuais e contextuais, potencialmente influentes no sucesso da transição para 

o mundo profissional, numa perspetiva sociocognitiva”. Trata-se um trabalho 
extremamente oportuno, principalmente se considerarmos a realidade laboral 
vivida em grande parte do mundo atual e especialmente na Europa.

A pesquisa relatada caracteriza-se pela extensão de variáveis estudadas, 
associada a uma intensiva análise dos dados obtidos em relação à literatura 
científica sobre o tema. O seu planejamento demonstra maturidade nas decisões 
que interligam problemas de pesquisa, fundamentos teóricos, estudos empíricos, 
escolha de variáveis e decisões metodológicas, além de oferecer uma abrangente 
discussão dos dados e ponderações quanto às possibilidades de conclusões do 
estudo e de estudos futuros em função das escolhas estabelecidas.

Com profundo rigor teórico e analítico e um texto muito bem elaborado, a autora 
conduz o leitor para um conjunto lógico de informações organizado em seis 
partes. Após uma introdução geral, o capítulo I trata da transição do ensino 
superior para o trabalho em termos conceituais, perspetivas teóricas e revisão 
empírica. A Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura e sua contribuição para a 
compreensão sobre o desenvolvimento vocacional consiste no foco do capítulo II. 
Neste, são destacados os trabalhos de Lent e colaboradores, levando à 
construção do Modelo Sociocognitivo da Transição para o Trabalho (STT) a ser 
testado na pesquisa. A metodologia do estudo é detalhadamente apresentada no 
capítulo III, incluindo os objetivos e as 12 hipóteses de pesquisa geradas a partir 
do modelo conceitual, e os nove instrumentos de coleta de dados utilizados nos 
estudos, todos submetidos a um rigoroso processo de validação. O capítulo IV 
aborda os resultados do estudo que evidenciaram que a autoeficácia e os 
objetivos traçados influenciam positivamente o sucesso na transição para o 
trabalho. Estes resultados alertam também para a importância do contexto 
acadêmico e familiar na configuração das trajetórias acadêmicas e profissionais. 
Para finalizar a obra, são apresentadas as conclusões finais e a extensa e 
atualizada bibliografia utilizada na pesquisa.

Entre os inúmeros tópicos abordados com propriedade, destaco três aspetos que 
considero muito relevantes. O primeiro refere-se à ênfase dada na minuciosa 
apresentação dos conceitos básicos envolvidos no estudo. Esta profundidade 
contribui para que o leitor tenha, gradualmente, acesso a uma amplitude de 
informações sobre a Teoria Social Cognitiva, seus construtos centrais e os 
desdobramentos teóricos e empíricos relacionados ao desenvolvimento de 
carreira. Esta obra mostra-se como uma significativa demonstração de que o 
enfoque social cognitivo de Bandura revela-se promissor para compreendermos 
melhor funcionamento humano. 
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Como segundo ponto, ressalto o cuidado na seleção, construção e estudo 
psicométrico dos instrumentos de coleta de dados. No livro, o leitor encontra, não 
só uma referência de bons instrumentos de medidas para a prática profissional e 
a pesquisa científica, como um manual com exemplos estratégicos de como se 
proceder à construção e avaliação de escalas. 

Aponto, como terceiro ponto, a própria essência do trabalho que, a partir de um 
estudo longitudinal, apresenta um conjunto muito rico de informações quanto à 
vivência da transição para o mundo do trabalho, organizados em um modelo 
conceitual. Diante do amplo e complexo repertório de variáveis estudadas, 
verificou-se que a medida de autoeficácia na transição para o mundo do trabalho, 
de expectativas de resultados face a atividades de procura de emprego e de 
objetivos de investimento profissional, possibilitaram a constatação das relações 
preconizadas em Lent, Brown e Hackett (1994).

Os assuntos desenvolvidos, além de trazerem conteúdo com informações 
profundas, são todos elaborados para que o leitor possa ter uma grande 
oportunidade de conhecer a realidade do estudante universitário frente à sua 
formação e ingresso no mundo do trabalho. Pela pertinente análise e conclusão 
nele contidas, sem dúvida, constitui-se em material imprescindível para se 
compreender o processo de formação na educação superior e o mundo do 
trabalho dentro de uma perspetiva do desenvolvimento de carreira sob o olhar da 
Teoria Social Cognitiva. 

Este trabalho de grande relevância, conduzido com extrema qualidade, teve seu 
mérito reconhecido pela atribuição do Prêmio Agostinho Roseta (6ª Edição) do 
Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, na categoria de Estudos e 
Trabalhos de Investigação. 

Por fim, tenho certeza de que os pesquisadores, docentes, gestores e 
profissionais de orientação, serão beneficiados com uma compreensão mais 
inclusiva e dinâmica do desenvolvimento vocacional presente neste livro. Além 
disso, a presente obra tem como grande mérito a possibilidade de que este 
conhecimento possa ser transformado em melhores condições de enfrentamento 
das mudanças no processo de formação e de ingresso e vivência no mundo do 
trabalho. Como refere a autora: “quando se intervém na área vocacional, é 
necessário estar consciente da complexidade inerente ao processo de transição 
para o trabalho” (p. 243). E este livro reflete esta visão holística e integradora do 
fenômeno. E, diante dos resultados obtidos, promover o desenvolvimento de 

carreira é um componente fundamental do processo de formação no ensino 
superior.

Soely Aparecida Jorge Polydoro

       Campinas, 12 de Novembro de 2011 
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INTRODUÇÃO GERAL

Num mundo turbulento no qual todos os dias somos invadidos por mensagens de 
crise e de dificuldade, nunca como agora o acreditar em nós próprios se tornou 
tão importante. De facto, quando a envolvente externa nos rodeia de tanta 
negatividade, não podemos “baixar os braços” e deixar-nos levar nessa onda de 
pessimismo que tende a “abafar” o que de melhor há em cada um de nós: o poder 
pessoal proveniente do acreditar em si e nas suas próprias capacidades. Na área 
da psicologia, a força desse acreditar que viabiliza a concretização de ações 
positivas nas nossas vidas denomina-se de “autoeficácia” (Bandura, 1977, 1997). 
Se por um lado o contexto do mercado de trabalho tende a apresentar-se como 
ameaçador para quem termina uma licenciatura, a nossa convicção na força do 
poder pessoal impulsionou-nos a investigar se o acreditar na capacidade para 
enfrentar os desafios colocados no processo de transição do ensino superior para 
o mercado de trabalho poderia ser um fator psicológico capaz de fazer a 
diferença.

Porém, para além da autoeficácia, outro fator psicológico que tende a ajudar os 
indivíduos a manterem o foco naquilo que mais lhes importa são os objetivos 
pessoais – ou, neste caso, profissionais – que assumem um papel preponderante 
na medida em que promovem a autorregulação comportamental, evitando a 
dispersão dos esforços comportamentais do indivíduo.

Várias razões poderão motivar a leitura deste livro e com o intuito de facilitar uma 
abordagem focalizada a esta obra, gostaríamos de explicitar desde já que o 
primeiro capítulo deste livro poderá assumir especial interesse para o leitor que 
pretenda: a) compreender as transições de vida do ponto de vista psicológico; b) 
caracterizar o ensino superior e o mercado laboral português e suas respetivas 
implicações na inserção profissional de diplomados do ensino superior; c) 
consultar uma revisão teórica e empírica sobre a transição para o trabalho; e/ou, 
d) refletir sobre o que significa atualmente ter sucesso na transição do ensino 
superior para o trabalho. O segundo capítulo também poderá interessar de forma 
diferencial os leitores e, em nosso entender, este capítulo disponibiliza um 
contributo para quem vise: a) conhecer a generalidade da vida e da obra de Albert 
Bandura, familiarizando-se com a perspetiva sociocognitiva; b) adquirir os 
conhecimentos necessários ao desenvolvimento de instrumentos originais de 

avaliação da autoeficácia nos diversos campos do funcionamento humano; e, c) 
aceder a um modelo teórico no qual pretenda ancorar o desenvolvimento de 
investigações sobre a relação do sujeito psicológico com a formação, com o 
trabalho e com a transição entre estes dois domínios, numa perspetiva 
sociocognitiva. De realçar que o modelo teórico proposto foi alvo da investigação 
cujo relato é efetuado na parte empírica deste livro (terceiro e quarto capítulos), 
tendo sido, na generalidade, suportado pelos resultados encontrados em dois 
estudos longitudinais independentes1.

No terceiro e quarto capítulos, os conteúdos deste livro são mais direcionados 
para o leitor que tenha curiosidade e/ou para o qual seja útil conhecer em 
profundidade e em pormenor: a) os procedimentos necessários à construção e 
validação de um instrumento de avaliação psicológica, especificamente, do 
questionário de “Autoeficácia na Transição para o Trabalho”; b) um exemplo dos 
passos envolvidos na realização de investigações na área da psicologia, com 
especial incidência na forma de apresentar e de analisar os resultados; c) a 
temática da transição do ensino superior para o trabalho; e, d) a aplicação da 
teoria sociocognitiva ao desenvolvimento vocacional, com particular destaque 
para o papel da autoeficácia e dos objetivos profissionais no sucesso da transição 
para o trabalho. 

Geralmente, a escolha de um tema de investigação deve-se à pertinência social e 
científica do objeto de estudo, bem como à motivação pessoal do próprio 
investigador. No que diz respeito à pertinência social da transição do ensino 
superior para o trabalho, esta temática tem vindo a despertar um interesse 
crescente por parte de diferentes atores sociais. Efetivamente, desde que a 
obtenção de uma formação superior deixou de ser sinónimo de emprego e de 
uma boa situação profissional, os estudantes e respetivas famílias começaram a 
questionar a utilidade e o valor da obtenção de um diploma de nível superior.  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Por outro lado, no âmbito das políticas de avaliação das instituições e dos cursos 
do ensino superior, o índice de empregabilidade dos respetivos diplomados 
passou a constituir-se como um indicador privilegiado nos processos de 
avaliação. 

Inserção profissional, entrada na vida ativa, transição para o trabalho - são 
expressões que espelham a variedade de termos utilizados nesta área do 
conhecimento, diversidade esta que não será de estranhar numa temática que, 
enquanto quadro teórico, ainda se encontra numa fase inicial de construção 
(Dubar, 2001), não só devido à sua relativa juventude enquanto campo de 
investigação, mas igualmente por nele se cruzarem várias áreas disciplinares, 
desde a economia, a sociologia, as ciências da educação, até à psicologia. Se 
nas primeiras o tema da inserção profissional situa-se no âmbito conceptual mais 
alargado das relações entre a educação e o trabalho, numa perspetiva 
psicológica, a transição para o trabalho enquadra-se no campo do 
desenvolvimento vocacional, isto é, no cerne da construção - e reconstrução - da 
relação do indivíduo com a formação e com o trabalho, ao longo da vida.

Na comunidade científica tem havido um crescente apelo ao desenvolvimento de 
investigações sobre a transição para o trabalho, considerando-se que este 
processo se inicia ainda durante o percurso académico e se estende para além da 
mera obtenção de uma atividade remunerada após a conclusão de um curso 
superior (Herr, 1999). Adicionalmente, a psicologia da orientação e do 
desenvolvimento vocacional2 tem acompanhado a problematização desta 
temática, identificando-a como prioritária em termos de produção teórica e 
empírica. Veja-se, por exemplo, duas das revistas científicas mais relevantes na 
área da Psicologia Vocacional (The Career Development Quarterly e Journal of 
Vocational Behaviour) que dedicaram edições exclusivas ao tema da transição 
escola-trabalho. 

Quanto à motivação pessoal, este trabalho tem como origem o nosso interesse 
em compreender que fatores psicológicos poderão facilitar a transição dos 
diplomados do ensino superior para o trabalho. Mais precisamente, e partindo do 
princípio de que, ao nível macro, os constrangimentos económicos e sociais 

característicos de uma sociedade, durante um mesmo período de tempo, afetam 
todos os diplomados, gostaríamos de compreender se há fatores de ordem 
psicológica que caracterizem aqueles que têm mais sucesso na transição para o 
trabalho.

Antes de prosseguir, convém clarificar que estamos cientes de que para 
compreender o comportamento humano é necessário atender ao contexto no qual 
este se desenrola, pois é a partir da relação do sujeito com o seu contexto 
histórico-social que aquele atribui significado a si próprio e constrói a sua própria 
forma de significar o mundo que o rodeia (Herr, 1999; Vondracek, Silbereisen & 
Reitzle, 1999). Por exemplo, e em princípio, sujeitos oriundos de meios sociais e 
económicos mais favorecidos poderão percecionar um maior leque de 
oportunidades no meio laboral, quando comparados com indivíduos provenientes 
de meios socioeconómicos menos favorecidos. No entanto, neste trabalho, 
valorizamos o modo como cada um atribui significado às suas experiências e aos 
contextos que o rodeiam. Efetivamente, não é raro depararmo-nos com pessoas 
dotadas de recursos sociais e económicos abundantes mas que não conseguem 
obter sucesso e satisfação profissional. Por outro lado, também constatamos a 
existência de indivíduos que, partindo de uma base escassa de recursos 
económicos e sociais, conseguem ser bem sucedidos do ponto de vista 
profissional. Estas são algumas das questões de fundo que nos inquietam e que 
nos motivam a desenvolver este trabalho.

O objetivo principal da investigação relatada neste livro é analisar de que forma os 
finalistas e recém-diplomados – neste caso, pertencentes ao Instituto Politécnico 
do Porto - vivenciam a transição para o trabalho, numa perspetiva sociocognitiva 
(Bandura, 1968, 1997). Um dos aspetos que contribuiu para a nossa opção por 
este quadro teórico assenta no modo como este concebe o indivíduo e o respetivo 
contexto. Geralmente as teorias psicológicas e as teorias
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2004, p.95).



socio-estruturais são consideradas como perspetivas “rivais” do estudo do 
comportamento humano, ou como representando níveis de causalidade 
diferentes. Porém, defendemos que o comportamento não pode ser estudado de 
forma compreensiva caso os fatores socio-estruturais ou os fatores psicológicos 
sejam considerados de forma independente. Isto é, para um melhor conhecimento 
acerca do comportamento humano, torna-se necessário recorrer a uma perspetiva 
integrada na qual se considere que as influências sociais operam através de 
processos pessoais que produzem determinadas ações (Bandura, 1997). 
Efetivamente, a teoria sociocognitiva preconiza que a ação humana ocorre numa 
estrutura causal interdependente, envolvendo relações recíprocas entre a pessoa, 
o comportamento e o contexto (Bandura, 1986). Nesta perspetiva transacional do 
indivíduo e da sociedade, estes três aspetos funcionam como determinantes 
interativos que se influenciam bidireccionalmente (Bandura, 1997). 

Ao longo das últimas décadas, a autoeficácia (Bandura, 1977, 1997) tem-se 
tornado num importante tópico de investigação na literatura sobre o 
comportamento vocacional e académico (Lent, Brown, Schmidt, Brenner, Lyons & 
Treistman, 2003). Adicionalmente, também no contexto português o conceito da 
autoeficácia tem vindo a ser abordado por um crescente número de académicos e 
de investigadores (Silva & Paixão, 2007).

Em termos de estrutura, este livro conta com quatro capítulos que poderão, 
grosso modo, dividir-se numa parte teórica (primeiros dois capítulos) e numa parte 
empírica (a partir do terceiro capítulo). O primeiro capítulo visa sistematizar e 
caracterizar a transição do ensino superior para o mercado de trabalho numa 
perspetiva psicológica e macro-contextual, atribuindo-se especial atenção ao 
contexto do ensino superior bem como ao mercado de trabalho e destacando-se 
algumas das implicações que alterações recentes nestes contextos trouxeram 
para o processo de transição para o trabalho. Neste capítulo são também 
abordadas as perspetivas teóricas e a revisão empírica nesta área, destacando-se 
os fatores relacionados com o sucesso na transição para o trabalho e explorando 
a forma como tal sucesso tem vindo a ser investigado e operacionalizado. 

No segundo capítulo apresenta-se a perspetiva teórica onde nos situamos e a 
partir da qual a transição do ensino superior para o trabalho é investigada no 
estudo relatado nos capítulos subsequentes. Assim, aborda-se a perspetiva 
sociocognitiva proposta por Albert Bandura, começando por caracterizar, de forma 
breve, a vida e a obra desta figura emblemática da psicologia que conta já com 
mais de 60 anos de trabalho produzido nesta área. No ponto seguinte procede-se 
à revisão teórica e empírica da aplicação da perspetiva sociocognitiva à área do 
desenvolvimento vocacional, destacando algumas questões gerais acerca da 
forma como as variáveis sociocognitivas – especialmente a autoeficácia e os 
objetivos - têm vindo a ser estudadas. Finalmente, conclui-se a parte teórica deste 
livro com a proposta de um modelo sociocognitivo da transição da formação para 
o trabalho ancorado nas propostas de Lent, Brown e Hackett (1994), procurando 
sistematizar os constructos psicológicos envolvidos no sucesso da transição para 
o trabalho. De realçar que este modelo conceptual serve como guia orientador 
das hipóteses formuladas e testadas no estudo empírico realizado e relatado nos  
dois capítulos seguintes.

Em termos de estrutura, a parte empírica deste livro divide-se em dois capítulos 
sendo que no capítulo III são apresentados os estudos-piloto, os objetivos e as 
hipóteses do estudo longitudinal, bem como o plano de observação e os 
procedimentos de recolha de informação. De seguida apresenta-se o processo de 
construção e validação de um dos questionários originais construídos, 
nomeadamente, o questionário de Autoeficácia na Transição para o Trabalho 
(AETT; Vieira & Coimbra, 2005), ao que se segue uma breve descrição dos outros 
instrumentos utilizados na investigação, a saber: a) Expectativas de Resultados 
face a Atividades de Procura de Emprego (ERAPE; Vieira & Coimbra, 2005); b) 
Objetivos de Investimento Profissional (OIP; Vieira & Coimbra, 2005); c) 
Resultados do Processo de Exploração Vocacional (RPEV; Vieira & Coimbra, 
2005); d) Satisfação com o Percurso Académico-profissional (SPAP; Vieira & 
Coimbra, 2006); e) Satisfação no Trabalho (ST; Vieira & Coimbra, 2006); e f) SAS; 
Social Appraisals Scale de Vaux et al., 1986, na versão adaptada por Antunes & 
Fontaine, 1994/5. Este terceiro capítulo termina com a descrição da amostra do 
estudo longitudinal.
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No capítulo IV procedemos à apresentação e análise dos resultados do estudo 
longitudinal, tendo como fio condutor as hipóteses formuladas no capítulo 
precedente. É também realizada a análise do efeito das variáveis 
sociodemográficas (género, nível de educativo dos pais e estatuto profissional dos 
pais) e académicas (nível e área de formação) nas dimensões psicológicas 
potencialmente influentes na transição para o trabalho (apoio social, exploração 
vocacional, autoeficácia, objetivos e expectativas de resultados), seguida pelo 
estudo das relações entre tais dimensões psicológicas. Finalmente, procede-se à 
avaliação do sucesso na transição para o trabalho e ao estudo da influência da 
autoeficácia e dos objetivos nos indicadores que utilizamos para sinalizar tal 
sucesso, tais como, por exemplo, a situação laboral (procura emprego ou 
trabalha), a satisfação no trabalho e o rendimento mensal. Por fim destacamos os 
resultados mais relevantes da investigação realizada, perspetivando-os à luz da 
literatura teórica e empírica e identificando algumas linhas de investigação futura 
em torno do estudo da transição do ensino superior para o trabalho. 

A conclusão final inclui uma reflexão sobre as implicações para a intervenção na 
área do desenvolvimento vocacional no ensino superior em geral, e, mais 
especificamente, para a intervenção centrada na promoção do sucesso na 
transição para o trabalho.
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CAPÍTULO I

TRANSIÇÃO DO ENSINO 
SUPERIOR PARA O 
TRABALHO



1.1. Transição do ensino superior para o trabalho: O sujeito psicológico

Previamente à focalização na transição para o trabalho, propriamente dita, 
começaremos com uma breve abordagem à noção de transição, dado que é 
expectável que o indivíduo experiencie várias transições de vida ao longo da sua 
existência, sendo estas geralmente provocadas por acontecimentos de vida que 
exigem reestruturações do sujeito aos níveis pessoal e relacional, e que se 
constituem como marcos que pontuam o desenvolvimento pessoal (Campos, 
1993). 

Uma das contribuições mais úteis para a compreensão do processo de transição 
é desenvolvida por Nancy Schlossberg (Schlossberg, 1981), sendo esta teoria 
sobre a transição aprofundada em trabalhos subsequentes (Chickering & 
Schlossberg, 1995; Schlossberg, Waters & Goodman, 1995). Nesta perspetiva, a 
transição consiste em qualquer acontecimento ou não-acontecimento3 que resulte 
em mudança ao nível das relações, das rotinas, dos papéis ou dos pressupostos 
do indivíduo acerca de si próprio e/ou acerca do mundo que o rodeia 
(Schlossberg, Waters & Goodman, 1995). Deste modo, as transições incluem não 
apenas as mudanças de vida mais óbvias (por exemplo, a finalização da formação 
académica, o início da atividade profissional, o casamento, o nascimento do 
primeiro filho), mas também mudanças mais subtis (por exemplo, a perda de uma 
aspiração vocacional ou a não ocorrência de um acontecimento antecipado, como 
por exemplo, uma promoção profissional esperada mas que não chega a 
concretizar-se). Assim, um acontecimento ou um não-acontecimento podem ser 
considerados como uma transição, caso resultem em mudança. Nesta mesma 
linha de pensamento, Campos (1993) refere que os acontecimentos de vida 
podem ser perspetivados como “transições desenvolvimentais porque exigem 
uma mudança nos pressupostos sobre si próprio e sobre o mundo e requerem 
deste modo uma correspondente mudança no próprio comportamento e 
relação” (p.7). 

As transições geralmente requerem novos padrões de comportamento e 
Schlossberg, Waters e Goodman (1995), ao abordarem a temática das transições 
de vida, preferem não utilizar o termo “crise” devido às conotações negativas que 
geralmente lhe são associadas, dado que uma transição é um processo que 
envolve tanto ganhos como perdas. Além disso, de acordo com estes autores, o 

termo “crise” remete para um acontecimento dramático, que exclui os 
acontecimentos mais usuais bem como os não-acontecimentos. Na verdade, a 
noção de “crise”, geralmente associada à noção de transição desenvolvimental, 
pode ser considerada à luz de duas perspetivas. Numa primeira, a situação de 
crise ocorre quando os mecanismos e padrões habituais que o indivíduo utiliza 
para lidar com situações problemáticas não são eficazes, isto é, não são 
suficientes para fazer face a tais situações. Nesta perspetiva, o conceito de crise 
apresenta uma conotação negativa, frequentemente associada a perturbações 
psicopatológicas e à necessidade de intervenção no sentido de restabelecer o 
equilíbrio perturbado (Campos, 1993). Noutra perspetiva, “a crise ocorre quando o 
equilíbrio psicológico existente é posto em causa em virtude da exigência de 
reorganização pessoal e relacional que garanta novos modos de expressão e de 
realização, adequados à nova situação (…)” (Op. Cit. p.6). Neste sentido, a crise é 
encarada como algo positivo e até desejável, na medida em que coloca o 
indivíduo perante um desafio potencialmente promotor do seu desenvolvimento. 
Nesta conotação desenvolvimental do conceito de crise, o indivíduo é encarado 
como um sistema aberto cujo reequilíbrio se reveste de uma natureza dinâmica e 
não homeostática e esses “momentos de desordem” são potencialmente 
promotores de exploração dos processos desenvolvimentais (Mahoney, 1988), 
isto é, potenciam o desenvolvimento e o crescimento do indivíduo, não devendo, 
por isso, ser encarados como negativos ou prejudiciais ao sujeito.

Segundo Campos (1993) “a transição tem sido utilizada quer para significar o 
acontecimento que a precipita, o processo de mudança que ocorre ou o resultado 
subsequente. Podemos designar de transição toda a situação no seu conjunto, 
parecendo importante nela integrar as dimensões de crise e de stress” (p.7). No 
entanto, a expressão “crise” pretende aqui significar o desequilíbrio subsequente 
ao acontecimento e a exigência de reorganização desenvolvimental do indivíduo. 
Deste modo, podemos considerar que estamos perante uma transição 
desenvolvimental “quando há acontecimentos de vida que põem em crise 
(estrutural, funcional, emocional) o sistema pessoal pelo que exigem mudanças, 
constituindo assim tarefas de desenvolvimento” (Op. Cit. p.7). De facto, a 
transição “se constitui como uma situação que coloca desafios (…) e que [exige] 
ao indivíduo a mobilização dos recursos disponíveis (…)” (Seco, Casimiro, 
Pereira, Dias & Custódio, 2005, p.23).  

De acordo com o modelo integrativo do processo de transição proposto por 
Schlossberg, Waters e Goodman (1995), qualquer que seja a transição, o ponto 
de partida pode ser conceptualizado como uma iniciação ou uma finalização 
(moving in or moving out). A iniciação dá-se quando as pessoas se confrontam 
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com uma nova situação (por exemplo, casamento, novo emprego, novo contexto 
organizacional) e necessitam de se familiarizar com as regras, normas e 
expectativas do novo sistema. Nesta fase, os indivíduos terão de se confrontar 
com algumas tarefas tais como o equilíbrio entre o novo papel e os outros papéis 
de vida e o balanço entre o apoio e o desafio durante esse novo período das suas 
vidas. Por outro lado, o ponto de partida para uma transição pode ser uma 
finalização, quando, por exemplo, o indivíduo abandona um contexto, pessoas ou 
formas de interagir que lhe são familiares, experienciando geralmente uma certa 
desorganização. De facto, durante o processo de transição, os papéis, as 
relações, os pressupostos e as rotinas anteriores alteram-se e novas formas de 
estar e de agir vão-se desenvolvendo gradualmente, até ao ponto em que o 
indivíduo se adapta à nova fase e integra a transição no seu percurso existencial. 
Com efeito, a transição é um processo extensivo no tempo que inclui fases de 
assimilação e avaliação contínua, ao mesmo tempo que o indivíduo inicia, 
atravessa e sai desse processo. Mudar de emprego, concluir a formação 
académica, mudar de cidade, são exemplos de acontecimentos que impulsionam 
transições de vida, nas quais os indivíduos se veem confrontados com a 
necessidade de abandonar determinados papéis, rotinas e relações, e de 
assumirem outros. 

Assim, as transições são períodos privilegiados de reorganização psicológica, 
tanto ao nível relacional, como ao nível do desempenho de tarefas de 
desenvolvimento e de papéis sociais (Vondracek & Schulenberg, 1992). 
Efetivamente, quando o indivíduo integra a transição na sua vida, sendo capaz de 
encontrar um novo equilíbrio e de investir num novo estilo de vida, a transição 
funciona como um desafio promotor do desenvolvimento psicológico (Hopson, 
1981; Seco et al., 2005). No entanto, a forma como o indivíduo lida com a 
transição está sujeita a diversos constrangimentos relacionados não só com as 
características do sujeito e do acontecimento bem como com as características 
dos contextos de vida durante a transição (Menezes, Matos e Costa, 1989). 

Assumindo que, apesar das características dos sujeitos e da natureza das 
transições apresentarem um grau substancial de variabilidade, é possível definir 
um padrão relativamente consistente a partir do qual se pode compreender os 
indivíduos em transição, Schlossberg, Waters e Goodman (1995) apresentam um 
modelo da transição que engloba os seguintes elementos principais: a 
identificação da transição; a avaliação dos potenciais recursos para lidar com a 
transição; e o desenvolvimento desses recursos.

A fase da identificação da transição é fundamental para compreender o significado 
que a transição possui para o indivíduo em causa, e os autores consideram 
importante explorar: o tipo de transição (acontecimento antecipado, inesperado ou 
a ausência de um acontecimento esperado), o contexto na qual ocorre e o seu 
impacte, isto é, a medida em que produz alterações na vida do indivíduo em 
termos de relações, rotinas, papéis e pressupostos acerca de si próprio e do 
mundo. Ao longo do processo de transição dever-se-ão considerar quatro 
conjuntos de variáveis - a situação, o self, o apoio e as estratégias de coping - que 
podem ser encarados como potenciais forças ou fragilidades e que influenciam a 
forma como o indivíduo lida com a transição. 

No que diz respeito ao self, os autores chamam a atenção para: (a) características 
pessoais e sociodemográficas tais como o género, a idade, o estado de saúde e o 
estatuto socioeconómico; e (b) recursos psicológicos tais como o nível de 
desenvolvimento do ego (Loevinger, 1976; 1993), o otimismo e a autoeficácia, o 
investimento e os valores. De facto, diferentes pessoas encaram uma mesma 
transição a partir de quadros de referência distintos que, por sua vez, irão 
influenciar a forma como vivenciam a transição. 

O modelo de transição de Schlossberg, Waters e Goodman (1995) propõe a 
utilização de um rácio entre pontos fortes e limitações do indivíduo e considera a 
existência de alterações desse rácio ao longo do processo de transição. Com 
efeito, esta abordagem explica parcialmente o facto de diferentes indivíduos 
reagirem de forma distinta ao mesmo tipo de transição, bem como o facto de uma 
mesma pessoa reagir de forma diferente em momentos distintos - a diferença 
pode estar na alteração do rácio/equilíbrio entre forças e limitações. Porém, em 
nosso entender, apesar deste modelo ter o mérito de contemplar uma série de 
fatores a ter em consideração quando se estuda a transição, contribui pouco para 
a diferenciação das variáveis que poderão ser mais centrais durante esse 
processo.

Uma outra abordagem ao processo de transição é apresentada por Bridges 
(1980/2004) que propõe a existência de três fases: finalizações, zonas neutras e 
recomeços. Segundo este autor, uma transição inicia-se por uma finalização à 
qual se segue “um período de desorientação e de vazio antes da vida encontrar 
uma direção e um padrão inteligível, enquanto que a terceira fase é o início do 
novo” (2004, p.2). Na perspetiva de Bridges (1980/2004) uma finalização é a 
primeira fase do processo de transição e envolve o desinvestimento, a 
desidentificação e a desorientação, pois a pessoa abandona as rotinas e os 
papéis antigos. Relacionada com tal rutura, surge a necessidade de abandonar 
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modos de identificação prévios, pois, por exemplo, “deixar de ser…esposa ou 
vendedor, não ser mais o velho eu (…) é fonte de pânico. É nestas alturas que é 
importante relembrar a importância da desidentificação e a necessidade de soltar 
os laços de quem nós pensamos que somos, de forma a podermos avançar no 
processo de transição no sentido de uma nova identidade” (Op. Cit., p.97). As 
finalizações também podem incluir momentos de desorientação - períodos 
durante os quais, tal como Bridges descreve, o indivíduo pode sentir-se como que 
se estivesse “a flutuar sem rumo numa espécie de limbo entre dois 
mundos” (2004, p.98). A desorientação é um prelúdio da próxima fase - a zona 
neutra – que consiste numa “moratória da atividade convencional da nossa 
existência quotidiana” (2004, p.114), um período de vazio, quase como “o estar 
suspenso” no tempo entre a vida passada e a vida nova. Durante este período, 
uma pessoa está “entre algo” pois abandonou os antigos papéis, relações, rotinas 
e/ou pressupostos mas ainda não iniciou uma nova vida com papéis, relações, 
rotinas e/ou pressupostos diferentes. Finalmente, os recomeços surgem quando 
“as finalizações e o tempo subsequente de neutralidade acabam” (Bridges, 2004, 
p.134). Nesta abordagem à transição encontramos algum paralelo com as teorias 
do processo de luto que preconizam a existência de fases e/ou estádios ao longo 
do processo (e.g. Kübler-Ross, 1969; Parkes, 2001), mas que, em nosso 
entender, tendem a ser mais descritivas do que explicativas.

Centrando-nos agora na transição do ensino superior para o trabalho, 
consideramos que a conclusão da formação de nível superior é um acontecimento 
de vida relativamente previsível para aqueles que frequentam o ensino superior, e 
que exige, pelo menos, mudanças comportamentais e relacionais. Efetivamente, a 
transição da escola para o trabalho representa uma transição desenvolvimental 
crítica do jovem adulto dado que, em termos vocacionais, é esperado que no final 
do seu percurso académico aquele apresente um conjunto de objetivos 
relativamente definidos, não apenas relativos à área profissional, mas também em 
áreas ligadas à vida conjugal/familiar e ao lazer.

No entanto, e tal como refere Caires (2001), apesar das evidências apontarem 
para a progressão dos estudantes que frequentam o ensino superior no sentido 
de crescentes níveis de competência, constata-se que, à saída da instituição de 
ensino superior, um número significativo dos mesmos ainda não resolveu, na 
íntegra, as múltiplas tarefas desenvolvimentais que lhe são colocadas durante 
este período. Por exemplo, a complexidade e diversidade de tarefas 
desenvolvimentais que caracterizam o percurso dos estudantes do ensino 
superior são bem expressas no modelo de desenvolvimento proposto por 
Chickering e Reisser (1993), segundo o qual o desenvolvimento do jovem adulto 

estudante de ensino superior passa por tarefas tão complexas como o 
desenvolvimento de um sentido de competência, a aprendizagem da 
autorregulação emocional, o desenvolvimento da identidade, entre outras. Para 
além das tarefas que caracterizam o percurso académico do jovem adulto, 
Menezes, Matos e Costa (1989) referem que “concluir o curso e iniciar uma 
carreira não significa apenas a possibilidade de independência económica mas 
também de investimento e exploração de temáticas existenciais tais como: a 
identidade profissional, a separação da família de origem, o compromisso com 
relações de vinculação mais duradouras, o investimento na produtividade, a 
construção de um projeto de vida e o estabelecimento de si próprio como 
adulto” (p.97). Ou seja, para além do confronto com as exigências inerentes à 
entrada no mundo profissional, uma série de outros desafios se colocam aos 
jovens durante a sua transição para a vida adulta. Ainda, estes indivíduos 
possuem a tarefa adicional de lidar com o afastamento do meio académico, o qual 
implica não apenas o perder o acesso fácil a determinados recursos (biblioteca, 
meios informáticos, contacto com professores…) mas, principalmente, o “desligar” 
de uma rede social consolidada ao longo do curso (Caires, 2001), isto é, o 
confrontar-se com uma finalização (Bridges, 1980/2004).

De facto, com proximidade do “abandono” do meio académico e da entrada no 
mundo do trabalho os jovens começam a se questionar quanto à capacidade para 
conseguir um emprego e para desempenharem com sucesso as funções 
profissionais.

Uma vez que a transição para o trabalho se inscreve numa matriz contextual 
alargada na qual o sistema de ensino superior e o mercado do trabalho se 
constituem como forças moldadoras dos percursos de transição vivenciados pelos 
sujeitos, passamos, seguidamente, a uma breve abordagem ao sistema do ensino 
superior, ao mercado de trabalho e, posteriormente, às relações entre o espaço 
educativo e o espaço laboral e respetivas implicações no processo de transição 
dos diplomados do ensino superior para o trabalho.
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1.2. Transição do ensino superior para o trabalho: O macro-contexto 
formativo e laboral

1.2.1. O contexto do ensino superior 

Se, por um lado, temos vindo a falar de ensino superior, como se de um todo 
homogéneo se tratasse, estamos conscientes das várias realidades distintas no 
ensino superior português: ensino universitário (público e privado) e ensino 
politécnico (público e privado). Para além desta divisão mais formal, a diversidade 
no ensino superior também advém das respetivas contextualizações locais e 
regionais, bem como dos domínios de formação e da heterogeneidade em termos 
de quantidade e qualidade da oferta formativa de nível superior. Uma vez que a 
parte empírica deste trabalho incide sobre um estudo de caso integrado no ensino 
público politécnico, optámos por abordar em termos gerais o ensino superior em 
Portugal, chamando a atenção para diferenças já constatadas entre os vários 
subsistemas.

Assim, o objetivo deste ponto consiste na abordagem às principais modificações 
que se têm vindo a operar no sistema de ensino superior nas últimas três 
décadas, aliando a análise de informação estatística a vários estudos e/ou 
reflexões acerca do ensino superior em Portugal e na Europa. A nossa opção pela 
delimitação temporal nas últimas três décadas justifica-se, por um lado, por estas 
terem sido marcadas por mudanças profundas no contexto do ensino superior 
português, quer em termos da sua estrutura (universitário/politécnico; público/
privado), como em termos da sua população (aumento do número de estudantes 
e diversificação dos seus perfis). Justifica-se também, por outro lado, porque 
consideramos pertinente iniciar a nossa análise no momento em que foi criado o 
ensino superior politécnico em Portugal, dado ser este o subsistema de ensino 
superior no qual se enquadra a instituição na qual o estudo posteriormente 
apresentado foi desenvolvido, mais precisamente, o Instituto Politécnico do Porto. 
Adicionalmente, parece-nos importante clarificar que não é nossa intenção 
aprofundar nem sermos exaustivos na abordagem à evolução do ensino superior 
em Portugal. Pretende-se sim, neste ponto, sinalizar marcos importantes desta 
evolução, à luz da sua pertinência para a contextualização da transição do ensino 
superior para o trabalho.

Para caracterizar a expansão e diversificação no sistema de ensino superior 
português pensamos ser relevante assinalar alguns momentos que se constituem 
como marcos importantes deste processo: por um lado, a criação do sistema 

binário na década de 1970 e, por outro, a expansão do ensino superior privado na 
década de 1980.

A criação do sistema binário enquadra-se na reforma de Veiga Simão, Ministro da 
Educação entre 1970 e 1974, e, mais concretamente, na Lei nº 5/73, de 25 de 
Julho (Magalhães, 2004). Nesta reforma denota-se a preocupação com a 
expansão regional do ensino superior, dado que são criados, para além dos 
institutos politécnicos de Coimbra, Lisboa, Porto e Santarém (por reconversão e/
ou fusão de instituições de ensino previamente existentes), os institutos 
politécnicos de Covilhã, Faro, Leiria, Setúbal, Tomar e Vila Real (Decreto-Lei nº 
402/73), bem como as universidades de Aveiro e do Minho, a Universidade Nova 
de Lisboa e o Instituto Universitário de Évora (Arroteia, 2002). Com efeito, até à 
década de 70 do século XX, a rede de ensino superior português era composta 
essencialmente pelo ensino universitário distribuído, maioritariamente, nos três 
grandes centros urbanos de Lisboa, Coimbra e Porto. 

A atenção dada à extensão geográfica da rede, segundo M.G.Alves (2004), 
denota a tentativa de tornar este nível de ensino acessível a um maior número de 
indivíduos e o entendimento de que tais instituições poderiam contribuir para um 
maior desenvolvimento dessas regiões. De realçar que tais iniciativas de 
reestruturação do sistema de ensino superior verificaram-se também noutros 
países sendo que a “criação do ensino politécnico decorreu da intensificação do 
debate que, nos anos 70, se realizou a nível internacional sobre o ensino superior 
incluindo os seus objetivos e respetivos modelos de organização na sequência 
das crises que alastraram de 1966 a 1969” (Simão & Costa, 2000, p. 3).

No entanto, a situação política e social após a revolução de Abril de 1974 não foi 
propícia ao desenvolvimento da implementação de tal sistema. De facto, embora 
se identifiquem antecedentes e precursores (veja-se Arroteia, 2002; Magalhães, 
2004), a afirmação do ensino superior politécnico em Portugal deu-se em 1979, 
ano em que “a expressão ensino superior de curta duração foi formalmente 
substituída por ensino superior politécnico e enfatizada a sua lógica 
profissionalizante (Decreto-lei nº 513-T/79) em contraste com as características 
mais conceptuais e teóricas da educação universitária. Na clarificação da missão 
institucional dos institutos politécnicos, os objetivos de contribuir para a resolução 
de problemas de carácter regional e responder às necessidades de formação ao 
longo da vida foram também sublinhadas como sendo caracterizadoras do 
subsistema” (Magalhães, 2004, p.303).
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Numa análise à rede do ensino superior português de 1981, Arroteia (2002) 
destaca o predomínio do ensino superior público universitário, já presente fora dos 
grandes centros urbanos tradicionais, e a importância do ensino superior público 
não universitário, essencialmente na área da contabilidade e da engenharia, e que 
primordialmente se localizava nos grandes centros urbanos. Ainda, segundo 
Magalhães (2004), entre 1976 e 1986, foi definida a configuração atual do sistema 
de ensino superior português, no que diz respeito ao seu carácter binário 
(universitário/politécnico) e à consolidação do ensino privado.

O aumento da oferta formativa de nível superior, aliada à grande procura deste 
nível de ensino (devido essencialmente ao reconhecimento, por parte das 
famílias, desta ser uma forma de mobilidade social e de facilitação da inserção 
profissional), permitiu, sem dúvida, um maior acesso da população a este nível de 
ensino. No que se refere ao número de estudantes no ensino superior, verificou-
se um aumento substancial desde os anos sessenta (30.000 estudantes) até 2003 
(quase 400.000 estudantes), altura a partir da qual se começou a verificar uma 
certa estagnação desse número (MCTES, 2006). Como seria de esperar, 
constata-se igualmente um crescimento exponencial no número de diplomados, 
sendo que, em Portugal, entre 1993 e 2003, o número de licenciados aumentou 
para mais do dobro (de 32.622 para 67.673; OCES, 2004). Para este crescimento 
em muito contribuiu o fenómeno de feminização no ensino superior, como se pode 
verificar pela taxa de variação da população ao nível da licenciatura que, entre 
1991 e 2001, registou uma subida percentual de 561% (314% nos jovens e 869% 
nas jovens), sendo que as jovens revelam uma clara predominância (DGEEP, 
2006a). Ainda, em 2004, 61% do número total de estudantes do ensino superior 
são do género feminino (MCTES, 2006) enquanto no 2º trimestre de 2007, 60,4% 
da população portuguesa com habilitação superior são mulheres (GPEARI, 2007).

No entanto, percebe-se que são os indivíduos oriundos de famílias com capital 
educacional mais baixo aqueles que tendem a frequentar em maior percentagem 
o ensino politécnico e privado, em detrimento do ensino universitário (Magalhães, 
2004). 

Recentemente, e mais precisamente a partir de 2003/2004, verifica-se uma 
estabilização no crescimento da procura social do ensino superior, facto que não 
deve ser alheio à estagnação do número de estudantes ao nível do ensino 
secundário.

Entretanto, durante os anos 90, começam a emergir em Portugal uma série de 
estudos acerca dos percursos de inserção profissional dos diplomados do ensino 

superior, estudos esses maioritariamente impulsionados pela necessidade de 
desencadear processos de avaliação interna e externa dos cursos do ensino 
superior (Gonçalves, Parente e Veloso, 2001). Neste âmbito, começa a tornar-se 
clara a preocupação com a empregabilidade dos diplomados do ensino superior, 
empregabilidade essa entendida no sentido estrito de estatuto laboral - 
“empregado” ou “desempregado”.  

A par do crescimento do número de estudantes do ensino superior, surge um 
fenómeno novo: o desemprego nos diplomados do ensino superior. Sintomática 
da relativa novidade deste fenómeno parece-nos ser a publicação, em 2007, pelo 
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais 
(GPEARI), organismo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES), do primeiro relatório sobre a procura de emprego dos diplomados com 
habilitação superior, o qual dá início a uma série estatística acerca do 
desemprego nos diplomados com habilitação superior (graus de Bacharel, 
Licenciado, Mestre e de Doutor), baseada nos registos de inscritos 
desempregados nos centros de emprego (à procura do 1º emprego ou de um 
novo emprego). Deste modo, assiste-se à preocupação por parte do MCTES em 
sistematizar informação específica acerca do desemprego em diplomados do 
ensino superior por género, idade, região, áreas de formação4 e instituições 
formativas. Assim, vários indicadores do referido relatório dão conta das 
dificuldades de inserção profissional dos diplomados do ensino superior, 
verificando-se que, em Junho de 2007: (a) os desempregados com habilitação 
superior inscritos nos centros de emprego representam 9% do total de 
desempregados inscritos; (b) a situação de procura de 1º emprego é bastante 
mais significativa nos desempregados com habilitação superior do que no total de 
desempregados, e, (c) os desempregados com habilitação superior apresentam 
uma estrutura etária mais jovem que a observada para o total de desempregados.

Assim, o desemprego nos diplomados veio conferir novos contornos à transição 
do ensino superior para o mercado de trabalho, tornando ainda mais complexa 
esta fase da vida dos sujeitos.

De seguida, faremos a uma breve caracterização das evoluções recentes no 
mercado de trabalho.
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1.2.2. O contexto laboral 

Nos últimos anos temos assistido a grandes mudanças no contexto laboral, tanto 
em termos da sua estrutura como em termos da sua organização. De facto, 
fenómenos como a globalização da economia, a alteração dos paradigmas de 
concorrência e as mudanças nos sistemas de produção contribuíram, no seu 
conjunto, para uma transfiguração dramática da estrutura da economia mundial 
(Coimbra, Parada & Imaginário, 2001). Especificamente, no que diz respeito à 
estrutura sectorial, constata-se uma deslocação progressiva da capacidade de 
gerar emprego, numa primeira fase, dos sectores primário para o secundário, e, 
posteriormente, deste para o terciário. A este respeito, a tendência recente no 
sector de emprego na União Europeia, entre 2000 e 2005, reflete o deslocamento 
continuado para uma economia de serviço e o declínio ininterrupto do emprego na 
agricultura e na indústria (Comissão Europeia, 2006). Ainda, em 2005, a estrutura 
de emprego sectorial, na Europa dos 25, consistia em 4,9% do emprego total no 
sector da agricultura, 27,5% na indústria e 67,7% nos serviços, e, em Portugal, 
11,8%, 30,5% e 57,7%, respetivamente (Op. Cit.), pelo que se pode prever que 
em Portugal, nos próximos anos, venhamos a assistir a uma deslocação, ainda 
mais intensa do que a verificada até aqui, do emprego na agricultura e na 
indústria para o sector dos serviços.

De facto, se num primeiro momento as revoluções industriais impulsionaram a 
passagem de uma sociedade baseada na agricultura para outra centrada na 
indústria, posteriormente constatou-se que os serviços adquiriram uma 
importância cada vez maior na sociedade. Tais evoluções sectoriais têm implicado 
alterações significativas no mercado de trabalho, tanto ao nível dos perfis 
profissionais e de qualificação, como ao nível do tipo de emprego (DGEEP, 
2006a). 

Numa abordagem que conjuga as evoluções do mercado laboral com o 
questionamento quanto ao futuro dos empregos, Rifkin (1996) refere que os três 
sectores tradicionais da economia – agricultura, indústria e serviços –, 
influenciados pelas vastas mudanças tecnológicas e organizacionais, estão a 
reduzir o número de trabalhadores necessários para produzir bens e serviços para 
o mundo. Segundo o autor, o único novo sector emergente é o sector do 
conhecimento - formado por uma pequena elite de profissionais -, que é incapaz 
de absorver mais do que uma pequena fração dos milhões de pessoas que 
ficarão sem emprego nas próximas décadas. 

Numa reflexão acerca dos “novos empregos”, Reich (2004) defende que não é o 
número mas sim a qualidade dos empregos que é alvo de maior preocupação, 
uma vez que na economia atual identifica-se o crescimento de duas categorias de 
trabalhadores, uma na área do conhecimento e outra na área dos serviços. Aliás, 
já Drucker (1993) havia referido que, na sociedade pós-capitalista, em vez de 
capitalistas e proletários, as classes laborais são constituídas por trabalhadores 
do conhecimento e trabalhadores dos serviços. Assim, de acordo com Reich 
(2004), a primeira categoria laboral, caracterizada pela identificação e resolução 
de problemas (nas áreas da investigação e desenvolvimento, design, engenharia, 
marketing), é constituída essencialmente por advogados, banqueiros, 
economistas, jornalistas, médicos e consultores de gestão - os analistas 
simbólicos - isto é, indivíduos que desenvolvem trabalhos essencialmente 
relacionados com a análise, manipulação e comunicação através de números, 
imagens, palavras e/ou ideias, sendo um tipo de trabalho que geralmente requer 
uma qualificação de nível superior. Na segunda categoria de trabalho - os serviços 
pessoais – incluem-se, por exemplo, trabalhadores de restaurantes, motoristas de 
táxis, guardas de segurança, vendedores de retalho e enfermeiros, sendo que 
apenas na área da saúde alguns empregos poderão requerer formação de nível 
superior. Reich (2004) defende que não há limites no número de analistas 
simbólicos que encontrarão trabalho, dado que o engenho da mente e as 
necessidades humanas são infinitas. Em contraste com os analistas simbólicos, 
os trabalhadores dos serviços auferem salários menos vantajosos e, 
tendencialmente, cada vez mais baixos, devido ao aumento exponencial de 
pessoas a trabalhar nesta área. Assim, o autor conclui que o problema a longo 
prazo não será a falta de empregos mas sim o crescente distanciamento entre as 
condições laborais dos trabalhadores dos serviços e dos analistas simbólicos. 

A par das mudanças na estrutura sectorial do emprego, as novas formas de 
organização do trabalho, associadas ao recurso às novas tecnologias e surgidas 
como resposta à necessidade de uma maior flexibilidade para responder de forma 
eficaz às exigências de competitividade num mercado de trabalho globalizado, 
levaram ao estreitamento das estruturas organizacionais, à redução da mão-de-
obra e à fragilização das relações laborais (Martins, 1999). De facto, como forma 
de enfrentar uma economia altamente competitiva e volátil, muitas organizações 
têm vindo a reduzir o número de trabalhadores fixos e a aumentar 
substancialmente a procura de trabalho temporário e o outsourcing, como forma, 
por um lado, de reduzir os encargos com os trabalhadores (salários, assistência 
médica, contribuições para o sistema de segurança social, férias) e, por outro 
lado, de agilizar a variação do número de trabalhadores, em resposta às 
variações sazonais ou até mesmo mensais do mercado (Rifkin, 1996). 
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