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1. Introdu~ilD 

N as sociedades contemporaneas a transiQao para a vida adult~ permanece asso
ciada a conquista de autonomia financeira, a qual depende da entrada no mercado 
de trabalho (Abrantes e Guerreiro, 1998). Esta transi~ao para a vida adulta e cada 
vez mais demorada, implicando a gestao permanente da incerteza em relaQao ao 
futuro por parte das instituiQoes, governos e individuos. Assumido ainda como prin
cipal horizonte temporal, em rela9ao ao qual se desencadeiam as aC90es quotidianas, 
o futuro surge cada vez mais representado como resultado da aC9ao individual, 
embora 8em urn canicter sequencia} au linear, tal como caracterizava os percursos 
dos biognificos do capitalismo industrial (Boltanski e Chiapello, 2000). 

Podemos adiantar, tal como afirmava Pais (cit. in Abrantes, 2007:25) que a inser-
9ao dos jovens na vida adulta tende hoje a deixar de implicar trajectorias lineares 
(da escola para 0 trabalho) e requerer trajectoriasyo - yo envolvendo a gestao simul
tanea de situa90es (nomeadamente, a forma9ao, trabalho, vida pessoal). Mas, porque 
as traject6rias estao insertas num eixo temporal, torna-se importante questionar 
nao s6 quais sao as representa90es do futuro mas tambem 0 significado que estas 
podem ter a luz dos modelos de orienta9ao temporal que caracterizam as sociedades 
actuais e os quais primam por essa incerteza e contingencia (Lallement, 2003 ; 
Dubar, 2004; Demaziere e Dubar, 2005; Brose, 2004). 

o futuro constitui uma das dimensoes centrais do tempo social (Adam, 1990; 
Bergmann, 1992; Sue, 1995; Araujo, 2005) e consta dos estudos da sociologia do tra
balho, (Mercure, 1995;1996; Dubar, 2000 ; Thoemmes, 2000 ; Zarifian, 2001 ; Lalle
ment, 2003) estilos de vida e estratifica9ao social (Crompton e Lyonette, 2006), 
entendendo-se que as conceP90es dos indivfduos acerca do tempo futuro sinalizam 
a forma como conduzem 0 seu dia-a-dia e 0 investimento que fazem em diversas 
esferas do seu quotidiano, no presente. 

No plano ernpirico, 0 futuro, enquanto representac;ao social, tern sido estudado em 
diversos segmentos e pianos (Coser e Coser, 1963), designadamente atendendo it sua 
extensao (dura9ao), natureza da aC9ao individual (grau em que 0 individuo acredita 
ser 0 futuro produto da sua ac~ao) e caracter da aC9ao colectiva (grau em que 0 indi
viduo acredita ser 0 futuro produto da ac~ao de outros) e grau de estrutura9ao (quan
tidade e natureza das aC90es e eventos previstos). Observando estas categorias, tern 
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sido analisada a influencia de algumas variaveis sociol6gicas centrais na formula
~ao e no condicionamento do futuro: a idade (fase no cicIo de vida e tempo historico), 
o genero e a dasse social de perten~a. De forma sintetica, tende a conduir-se que 0 

futuro constitui uma categoria representacional na qual aneora urn certa esquema 
de ac~oes na idade adulta, fase em que os individuos se sentem responsaveis por 
destinos de outros e de si proprios, estando aptos a conceber as implica~6es da sua 
act;ao sabre 0 futuro e a antecipar, no presente, essas consequ€mci8§ com resultados 
sabre a sua act;ao. Numa sociedade em que 0 genera continua a ser uma variavel 
estruturante nos destinos sociais dOB individuos, sustenta-se, ainda, que as mulhe
res raciocinam e agem maioritariamente sabre uma postura de tipo mais providente 
e contingente e antecipatorio do que os homens (Leccardi e Rampazi, 1993). 

Em termos de dasse social, 0 futuro surge atribuido, sobretudo, aos grupos inter
medios da hierarquia social- mais concretamente it pequena burguesia de enqua
dramento - caracterizada pela aspira~ao de ascensao social e pela"tendencia para 
o adiamento de recompensas (Le Shan, 1952). Mais recentemente, fruto das mudan
t;as sociais em curso, muito em particular 0 esbatimento das diferent;as simb6licas 
e materiais entre classes sociais, tem-se discutido que 0 cruzamento entre 0 genera 
e a dasse oferece uma hipotese ligeiramente distinta. Argumenta-se as mulheres, 
cujas pertenr;as sociais se localizam em niveis menos privilegiados da hierarquia 
social (estamos a referir-nos aos grupos de "empregados executantes"), revelam ter 
uma orienta~ao para 0 futuro permeada pela capacidade de adiamento de recom
pensas, pelo menos nos casos em que seguem a formar;ao de nivel superior. 

No que respeita ao ensino superior, e como trabalhado por diversos autores 
(Machado et aI, 2003), acrescente-se que as areas cientificas de forma~ao acabam 
par ser nao s6 fruto de um certo habitus de classe e resultantes das "preferencias", 
caracteristicas e visoes do mundo dos estudantes que nelas ingressam, como aca
bam (as areas), nas suas culturas e modelos de funcionamento e padr6es de identi
dade, por modelar e condicionar as representa~oes de futuro dos individuos, 
intervindo sobre a sua ac~ao quotidiana. Isto na medida em que geram representa
~oes sobre a validade da forma~ao no mercado de trabalho, poder de interven~ao 
sociopolitica, imagem social e cren~a na validade da construc;ao e investimento cur
riculares que actuam na constru~ao de urn leque de possibilidades de vida. 

o futuro pode, atendendo a estas variaveis, constituir urn objecto de analise de 
varios grupos sociais mas e especialmente importante trabalha-lo ao nivel dos 
jovens, pais trata-se do "gnipo" que torna mais visiveis as mudan~as em ocorrencia, 
numa certa sociedade, ao nivel cultural e social. Entre elas, as que se prendem com 
os modos de perspectiva~ao dos percursos profissionais e pessoais. Ainda a sociolo
gia, em geral, e a sociologia do trabalho, em particular, tern proposto urn modelo 
interpretativo da experiencia social dos jovens alicer~ado na abordagem do risco 
(Beck, 2001; Giddens, 1991). Toma-se aqui como pressuposto que as suas decisoes, 
em contextos de ac~ao incertos, sao cada vez mais aut6nomas e contingenciais mas 
tambem mais individualizadas nas suas recompensas e consequ€mcias (Bauman, 

2003). 
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2003). No centro desta interpreta9ao assume-se que as institui90es (a nivel macro e 
meso), nao chamam a si 0 papel regulador e disciplinador sobre a vida dos indivi
duos. Dai 0 futuro individual acabar por ser concebido como resultado ultimo das 
decis6es e aC90es dOB pr6prios individuos, tidos como sendo portadores da racionali
dade necessaria a avaliac;ao do risco e sua experiencia. 

Tendo em conta estes pressupostos te6ricos analisamos os principais tra90s das 
representa90es sobre 0 futuro dos jovens de tres cursos da univ~rsidade do Minho, 
sustentando a ideia de que, apesar da individualizac;ao ser uma 'caracteristica dOB 

modelos de aC9ao e percep9ao quotidianos, os jovens desejam a existencia de urn 
acc;ao reguladora e normativa por parte das-instituic;5es, mais concretamente enun
ciada atraves dos seus diversos discursos acerca das traject6rias pessoais. 

2. Metodo 

Este trabalho tern urn caracter explorat6rio, dado ter abrangido uma amostra 
diminuta de individuos de quatro cursos: Sociologia, Ciencias da Comunica9ao, Ges
tao e Linguas e Literaturas estrangeiras. Escolheram-se estes cursos dado inscre
verem-se, de forma generica, nas ciencias sociais, uma area assumida como area 
«problematica» em termos de inser9ao no mercado de trabalho1 embora contendo 
em si diversas distin~oes. 0 ultimo e especialmente feminizado, nao favorecendo 0 

estabelecimento por conta pr6pria'. 
o estudo resultou da aplica9ao de questionarios aos alunos finalistas e da realiza-

9ao de entrevistas a urn grupo reduzido destes, tendo sido respeitadas todas as fases' 
necessarias i\ aplica9ao de urn inquerito deste tipo, nomeadamente a realiza9ao de urn 
pre-teste. No total foram realizados 113 questionarios, distribuidos pelos diversos cur
sos: sociologia, ciencias da comunica~ao, linguas estrangeiras e gestao, tendo estes sido 
aplicados nas aulas, de forma presencial, no inicio do segundo semestre de 2008. 

1 Segundo 0 Gabinete de Planeamento, Estrategia, Avaliac;ao e Relac;oes Internacionais (GPEARI), a procura de 
emprego por parte dos diplomados com habilita~o superior are Junho de 2007 apresenta urna estrutura etaria mais 
jovem que a observada para 0 total de desempregados. E ua estrutura etaria mais jovem que a habilitac;iio supe
rior predomina pelo que os desempregados se concentram maioritariamente no grupo etario dos 25 aos 34 anos (57% 
das situac;oes). Ao inves, e no grupo etario de 55 e mais anos que se apresentam menos oeorr~ncias (5%). E ate aos 
25 anos que a intensidade de procura de ernprego por parte dos jovens diplomados se revela bastante acentuada e 
a partir dessa idade tende a dimin,;,ir. Em relaC;iio ao total de desempregados pOl' genera e not6ria a prevaUlncia das 
mulheres com urn maior numero de desempregadas com habilitac;ao superior. Contudo sao tambem elas que pos
suem mais estudos comparativamente ao genero masculino. As areas de estudo que registam urn maior numero de 
desempregados por area sao as Ci@ncias Sociais e do Comportamento que abrange cursos como Antropologia, Ci@n· 
cia Politics, Economia, Psicologia, Sociologia e Relac;oes Internacionais.: A area de Hurnanidades que abrange cur
SOB como Arqueologia, Filosofia, Hist6ria e Linguas e Literaturas e a area de Servic;os Sociais abrange eursos como 
AnimaC;ao Sociocultural, Eduea~o Social, Politica Social e Servic;o Social. 

20 curso de Sociologia registava em 2007/2008 urn total de 311 inscritos, sendo dois terc;os mulheres (205). 0 curso 
de comunicac;ao social registava urn total de 395 alullOs, sendo 276 do sexo feminino. 0 eurso de Lfnguas estran
geiras aplicadas inscrevia 100 alunos, sendo apenas ~ do sexo masculino (24). A Gestao apresentava mais paridade: 
num total de 581, cerea de metade sao do sexo feminino (299). 
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Os inquiridos sao maioritariamente do sexo feminino (71,4%), tendo sido inqui
ridos 28 aiunos em cada curso. Apenas foram inquiridos os aiunos que estavam na 
aula, na altura da realiza~ao do questiomlrio, facto que nos conduz a resultados 
ainda preliminares. 

3. Projectos profissionais e familiares 

A quase totalidade dos jovens inquiridos indica ter como preocupa~ao principal 
terminar a licenciatura e obter emprego na sua area de formac;ao, sendo not6ria a 
representa~ao de que 0 trabalho eo meio principal de acesso ao consumo e de garan
tia de integra~ao social (Nunes et ai., 1997). 

Assim, podemos sistematizar as preocupac;6es enunciadas pelos inquiridos con
siderando as seguintes ac~5es, todas associadas a actividade Pfofissional: conseguir 
emprego; evoluir na carreira; ter estabilidade profissional; obter lugar no mercado 
de trabalho; gerir a «explora~ao" no mercado de trabalho. 

A actividade profissional e uma prioridade nas suas vidas e 0 trabalho e enten
dido como muito importante. Por isso, a grande parte dos inquiridos garante que se 
empenha na procura de um emprego que satisfa~a as suas necessidades. Todavia, s6 
metade destes (os mesmos que indicam planear continuar a estudar no final da 
licenciatura) afirma que fara tudo 0 que estiver ao seu alcanee para conseguir urna 
actividade profissional que corresponda a sua area de forma~ao. A outra metade, 
que provavelmente conjugara a actividade profissional "de ocasiao" com a formac;ao, 
considera que 0 seu objectivo e conseguir um trabalho, independentemente de este 
estar ou mio relacionado com a sua area de formac;ao. Estes j ovens configuram 6 
perfil mais comum relativamente as estrategias de integra~ao no mercado laboral, 
afirmando que «a pessoa tern que se adaptar a tudo», postura que esta em conso
nancia com a ideia desenvolvida por Brannen e Nilsen. Os autores alegam ser social
mente requerido aos individuos que possuam capitais em varias areas e consigam 
reconfigurar disposi~oes e projectos de acordo com as exig~ncias do inconstante mer
cado de trabalho (Brannen e Nilsen, 2002). 

Apesar da prepara~ao no sentido do confronto com 0 inesperado e incerto fazer 
parte dos universos representacionais dos jovens inquiridos, estes asseguram ser 
mnito importante para si e para as suas tomadas de decisao ter informa~ao sobre a 
dura~ao ideal da fornia~ao a levar a cabo. A este respeito, faz bastante diferen~a no 
grau de planeamento de futuro, assim como em rela~ao ao grau de seguran~a per
cebido por parte dos jovens, a existencia, ou nao, de mestrados integrados. As entre
vistas realizadas aos alunos indicam que 0 mestrado integrado funciona como uma 
mensagem formal normativa sugerindo aojovem que «se deve)) fazer esta opc;ao, evi
tando a ambiguidade e a incerteza normalmente associadas a decisao de optar, ou 
nao, pelo 2' cicio. Nos tres cursos de licenciatura assinalados 0 mestrado nao e inte
grade e, portanto, a sua escolha oferece um grau elevado de incerteza. Todavia, cerca 
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de metade dos inquiridos diz estar a planear realizar 0 mestrado no ano' a seguir it 
licenciatura, na mesma area e na mesma universidade. 

AC90es possiveis 

Efectuar urn mestrado na mesma area da licenciatura 

Efectuar urn mestrado numa area diferente da licenciatura , 
Realizar uma forma~ao profissional 

Procurar emprego 

N ada, em especial 

Qutro 

Total 
, 

Quadro 1: Principal acc;ao dentro dOB pr6ximos tr~s anos 

Fonte: inquerito aos alunos 

% 

38,8 

10,7 

3,9 

42,7 

1,9 

1,9 

100,0 
, 

Pade discorrer-se a partir destes dados, e com base nas entrevistas realizadas, 
que 0 desejo de aprofundar os conhecimentos adquiridos na liceneiatura ao longo do 
mestrado se escoram tamMm na seguran9a propiciada pela lieenciatura ao nivel do 
conhecimento dos professores, do relacionamento com colegas e da familiaridade 
com a area de forma9ao, incluindo teorias e metodologias. 

Representac;oes 

Um projecto dispendioso mas valida profissionalmente 

Urn projecto demasiado dispendioso 

Nao responde 

Total 

Quadro 2: Representa~6es do mestrado 

Fonte: inquerito aos alonos 

% 

44,3 

3,8 

51,9 

100,0 

E certo que grande parte destes estudantes reside no distrito de Braga e 0 facto de 
considerarem 0 mestrado ainda dispendioso, indu-Ios escolher a Universidade do 
Minho para a realiza9ao do mestrado. No entanto, parece-nos que os motivos apre
sentados acima (conhecimento de professores, materias e colegas) tem maior influen
cia na decisao de realizar do mestrado. A efectua9ao do mestrado e justificada por 
acreditarem que este melhora as competencias para posterior integra9B.O no mercado 
de trabalho, aJem de aperfei90ar os conhecimentos, em gera!. Esta representa9ao 
sugere uma certa ruptura com a representa9ao mais tradicional da forma~ao p6s-gra
duada segundo a qual este grau se destinava unicamente a pereursos academicos. 
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Dado interessante relaciona-se com 0 curso. Os estudantes de sociologia inquiri
dos, como os de gestao, nao perspectivam, na sua maioria, vir a realizar mestrado 
mas a encontrar urn trabalho, embora possam retomar os estudos em paralelo com 
uma actividade profissional. Em sociologia, dos que afirmam pretender realizar 0 

mestrado, a maioria afirma desejar faze-Io noutra universidadl? Os estudantes de 
linguas estrangeiras aplicadas indicam, na sua maioria, pretender realizar 0 mes
trado e na mesma universidade, 0 mesmo acontecendo em cienaias da comunica<;ao. 
Nos dois casos valoriza-se este grau de ensino como uma forma de melhorar com
petencias e ganhar pontos na empregabilidade. 

As escolhas entre trabalhar e seguir urn mestrado parecem tambem bifurcar-se 
em termos de genero. Os rapazes wm tendencia para indicar mais vezes terem como 
projecto seguir mestrado do que as raparigas. Estas almej~m, em grande parte 
(54%), trabalhar no final da licenciatura, colocando a possibilidade de efectuar 0 

mestrado em simultllneo. 

Factores 

A Deus pretence 

86 depende de mim 

Depende de mim mas tambem dos outros 

Total 

Quadro 3: Factores dos quais depende 0 futuro 

Fonte: inquerito ao~ alunos 

% 

7,3 

31,8 

60,9 

100,0 

o futuro surge representadoem cima de urn fio enorme de incertezas e de ambi
guidades, na~ so porque os proprios jovens assistem a derrocada de alguns sistemas 
organizativos, como se mostram incapazes de identificar quem (e quando) tera auto
ridade sobre os seus percursos profissionais e pessoais. Independentemente de ser 
visivel a importancia dos quadros temporais organizacionais e a sua capacidade de 
modela~ao e de encaminhamento de escolhas, observa-se urn grau elevado de depen
dencia face a familia. Tal como se propoe em varios trabalhos (Branenn e Nilsen, 2002, 
Abrantes et ai, 2007) a familia constitui entre os jovens urn valor e uma referencia 
organizadora e inspiradora de projectos pessoais. Cerca de metade dos inquiridos 
assume que a fanu1ia e urn dos principais influenciadores dos seus destinos. Com base 
nas entrevistas podemos afirmar que a urn certo grau de desconfian~a e indiferen~a 
em rela~ao ao que as institui~oes podem fazer pelos seus destinos se opoe a experien
cia fenomeno16gica em que se valorizam os circulos de relacio~amento pessoal em que 
a familia sobressai pelo papel de apoio moral e emocional. As estudantes tendem a evi
denciar mais a importancia do papel da familia do que as inquiridos de sexo mascu-
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lino, sendo aquela mais not6ria nos cursos de Gestao (cujas origens sociais se disper
sam entre os profissionais tecnicos e enquadramento e operarios industriais) e Socio
logia (origens sociais centradas nos trabalhadores independentes). 

o meu futuro s6 de mim depende 

o seu aconselhamento e fundamental 

'Thtal 

Quadro 4: Importancia da familia no futuro 

Fonte: inquerito aos alunos 

42,9 

57,1 :~ 

100,0 

A outra metade dos inquiridos, em especial de Ciencias da, Comunicagao (com ori
gens sociais centradas nos profissionais tecnicos e de enquadramento) considera os 

" 

destinos pessoais resultado da sua acgao individual, esfowo e trabalho. Apesar de 
na~ mencionarem a familia como grandemente influente nos seus percursos, as 
entrevistas demons tram esta importancia, sobretudo porque a familia circunscreve 
o circulo de relacionamentos pessoais potencialmente valorizados na construc;ao dOB 
percursos profissionais. 

De modo geral, a sorte nao oj urn factor considerado preponderante nos percursos, 
comparativamente ao esforc;o e ao trabalho que aparecem mencionados em primeiro 
lugar. Tal trago nao sera de desapegar do facto da maioria dos inquiridos, dada a 
tipologia dos cursos em causa, ser do sexo feminino e proveniente de grupos com 
capital escolar e cultural moderado (profissionais tecnicos e enquadramento e 
empregados executantes), favorecendo atitudes de adiamento de recompensa e de 
empenho nos estudos como forma de promogao social. 

Grupo 

Empresarios, dirigentes, profissionais liberais 

Profissionais tecnicos e de enquadramento 

Trabalhadores independentes 

Trabalhadores independentes pluriactivos 

Agricultores independentes 

Empregados executantes 

Operarios industriais 

Assalariados agricolas 

Assalariados executantes pluriactivos 

Total 

Quadro 5: Grupo social de perten~a 

Fonte: inquerito aos alunos 

% 

18,4 

21,3 

20,7 

1,1 

1,1 

16,1 

12,6 

3,4 

5,7 

100,0 
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Para os jovens inquiridos ha urna distancia significativa entre 0 que serao os seus 
desejos para 0 futuro e a realidade que concebem como mais provavel. No campo 
profissional, os jovens inquiridos dividem-se na partilha de dois perfis: por um lade, 
os que acreditam vir a ter emprego estavel dentro de tres anos, com born horario de 
trabalho e salario (50%) e, por outro, os que nao fazem ideia do que sera a sua vida, 
apontando que 0 mais provavel e estarem no desemprego (50%). E claro que a quase 
totalidade indica que gostaria de estar empregada, a trabalhar na area de forma9ao 
e com estabilidade profissional. 

Os anseios com a vida pessoal revelam crenc;a vincarla na sua concretizac;ao, 
registando-se dais perfis: os que perspectivam urna vida a "vida a dais", e os que 
antecipam a ausencia de compromissos familiares. E de notar que parece evidente 
urna representac;ao dOB projectos pessoais bastante ancorada na vida em comUID, 

nao necessariamente com projeC9ao de filhos e dependente da sitml9ao profissional, 
pais os desejos efectivos conduzem-se nesse sentido. 

o cursu nao aparece como sendo modelador destas aspira90es e representa90es 
mas 0 genera sobressai. Sao as mulheres que, apesar de evidenciarem urn desejo de 
constituir familia (um perfil bastante tradicional que podera estar relacionado com 
a origem social) mais a denegam na "realidade" dos seus percursos ao considerarem 
que a actividade profissional (a estabiJidade) estars. em primeiro lugar. Em sequen
cia, e em termos de rendimentos, os inquiridos indicam, na sua maioria, desejarem 
ganhar mais de 1000 euros por mes, todavia, a grande parte acredita que ganhara 
menos de 1000 euros, tal denotando uma constru9ao do futuro baseada na avalia9ao 
que fazem da experiencia do tempo presente. A vincar 0 regionalismo dos seus modos 
de vida, a grande parte gostaria de trabalhar no Norte de Portugal mas acredita 
que vira a trabalhar na regiao centro ou estrangeiro por necessidade e por causa da 
ausencia de oportunidades em Portugal. 

Neste trabalho, que abarca urn grupo de cursos com varias caracteristicas comuns, 
nomeadamente no que se ref ere aos percursos escolares anteriores a licenciatura, 
nao encontramos uma rela~ao significativa entre a origem social e a representa9ao 
do futuro, em especial a respeito do grau de actividade individual. Nota-se, todavia, 
que a classe se reflecte, mais em particular, nas entrevistas, na percep9ao sobre as 
oportunidades abertas, ou nao, pelas redes de relacionamento familiar. A familia e 
apontada como sendo mais importante para os estudantes dos cursos de ciencias da 
comunica~ao em que a origelll social tende a estar localizada em niveis hierarquicos 
superiores (principalmente tecnicos de enquadramento), comparativamente a Gestao 
e Sociologia (mais heterogenea mas com forte representa9ao dos trabalhadores inde
pendentes e empregados executantes) e Gestao (sobretudo empregados executantes 
e operarios). Apesar das representa90es tenderem para a enfatiza9ao do receio, da 
inseguran9a e incerteza observa-se algum condicionamento de classe quanto ao grau 
de optimismo/pessimismo com 0 qual se carregam as expectativas em rela9ao ao 
futuro. Foi pedido aos inquiridos que mencionassem urn palavra indicativa do senti
mento que tinham em rela9ao ao futuro. 0 optimismo, a esperan9a e a confian9a sao 
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mais frequentemente afirmados pelos inquiridos com origens sociais localizadas ao 
myel dos empresarios e profissionais liberais e profissionais tecnicos e de enquadra
mento, estes referindo em particular a confian~a (0 que segue em sequencia da valo
rizac;ao da acc;ao individual sabre os seus percursos). 0 receio, 0 medo, a incerteza e 
a inseguranc;a aparecem mais vezes indicadas pelos estudante~ com origens sociais 
localizadas ao myel dos trabalhadores independentes, empregadbs executantes e ope
rarios, todavia a esperan~a faz ainda parte das palavras citajlas pelos estudantes 
com origens nos trabalhadores independentes. . . 

Nota conclusiva 

Podemos estudar 0 futuro a partir das disposi~iies macr'o-globais, incluindo-o 
como dimensao cultural condicionadora da ac~ao dos actores. 0 futuro e ainda estu
davel sob a perspectiva fenomeno16gica, representando espacialmente a projec~ao do 
indivfduo sobre 0 seu pr6prio devir (Mead, 1959; Schutz, 1962). Neste texto dedi
eamo-nos urn pOllca mais a sua problematizac;ao seguindo uma via de tipo mais 
estrutura1. Afloramos que a classe, 0 genero e a idade afectam as representa~iies e 
as ac~iies sobre 0 futuro. A respeito dos jovens hoje, entendidos como estando inte
grados numa subcultura, e tendo em conta os dados recolhidos junto de alunos de 
quatro cursos, sustentamos que a ac~ao individual dos jovens esta bastante condi
cionada pelas representa~iies dos mesmos acerca do seu futuro, incluindo nestas as 
imagens sabre a actividade profissional e a vida familiar, sendo que a primeira se 
assume como a mais relevante. Nesta sequencia verificamos que as jovens eviden
ciam uma visao do que sera 0 sen futuro bast~nte "presentificada", isto e, fIxada na 
avalia~ao que fazem da situa~ao que eles proprios e as suas familias vivem no pre
sente. Tal nao so se explica pelo receio face as mas per~pectivas de encontrar uma 
actividade profissional mas,tafiibem pela impressao que recolhem sobre 0 grau de 
encaminhamento por parte das institui~iies de forma~ao, nomeadamente a respeito 
da «quantidade de tempo» implicada em cada percurso formativo. 

Constata-se, com efeito, que a ausencia de esquemas formais reguladores das 
op~iies (nomeadamente a inexistencia de mestrados integrados) gera profundas 
ambiguidades nas decisiies individuais e familiares acerca das op~iies a tomar pos
-licenciatura. E certo que as sociedades modernas carregam a vida dos individuos de 
decisoes "individuais" e de responsabilidades pessoais sobre os destinos sociais, 
transmitindo-Ihe a experiencia de um certo tipo de «sofrimento identitatio» (Breton, 
2007). Mas este trabalho, embora de caracter exploratorio, evidencia a grande incer
teza que pulveriza os universos representacionais dos jovens tanto a nivel profIs
sional como pessoal, permitindo sugerir um novo tipo de papel das institui~iies 
(Lallement, 2007), se nao tao regulador pelo menos mais orientador das op~iies. 
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