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Peguei o diploma, e agora? 
Desafios, dilemas e estratégias de 
inserção ocupacional de jovens 
recém-graduados em ciências sociais

Tauvana da Silva Yung
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Christiane Girard Ferreira Nunes
Curso: Mestrado em Sociologia
Data da defesa:

Este trabalho se propõe a analisar os efeitos da prorrogação da entrada no merca-
do de trabalho sobre os jovens recém-graduados em ciências sociais e residentes 
em Brasília, a partir da análise qualitativa de trajetórias de vida e profissional, 

utilizando o método da sociologia clínica. Para tanto, é feita uma contextualização de 
Brasília e seu mercado de trabalho e da profissionalização das ciências sociais, por 
conterem especificidades relevantes para a determinação da realidade desses jovens. 
Discussões sobre trabalho, geração e juventude amparam a percepção dos sentidos 
que esses jovens alvos de um mercado de trabalho excludente têm sobre o mundo 
laboral, sobre o próprio trabalho, e do reflexo deste mundo sobre a sua subjetividade, 
considerando que seu contato com ele não ocorreu ou ocorre de maneira alternativa 
àquela pretendida enquanto projeto profissional, em um contexto socioeconômico 
e geracional específico. Esses processos de dificuldade de acesso ao trabalho, princi-
palmente neste momento de transição da inatividade, marcada pela família e escola, 
para a atividade, entendido como acesso ao emprego e desemprego, mostram-se sig-
nificativos para esses jovens se sentirem profissionais inseguros, apesar da constante 
e ininterrupta capacitação que surge como alternativa à falta de trabalho.
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