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Resumo 

 

A presente investigação, desenvolvida no âmbito do Mestrado em Educação e 

Formação de Adultos da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da 

Universidade do Porto, teve como objetivo analisar a relação entre conceções 

de cidadania e conceções do mercado de trabalho de pessoas que frequentam 

formações subsidiadas no âmbito da medida Vida Ativa promovida pelo Instituto 

do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Procurou-se compreender o 

percurso formativo e profissional de pessoas que frequentam formações 

subsidiadas, de forma a explorar as seguintes dimensões: i) de que forma 

caracterizam a sua experiência nestas formações, ii) de que modo 

concetualizam a cidadania e, finalmente, iii) de que forma esta visão de si 

mesmos/as como cidadãos/ãs se articula com as suas perceções sobre o 

mercado de trabalho e com a experiência nestas formações.  

Foi adotada uma metodologia qualitativa, com recurso à condução e análise de 

10 entrevistas semiestruturadas com uma amostra que se procurou diversa em 

termos de género, idade e experiência de formação. Os resultados decorrentes 

da análise de conteúdo mostraram que as pessoas em situação de desemprego 

que frequentam uma formação subsidiada do IEFP, para além de considerarem 

o mercado de trabalho precário e expressarem poucas expectativas de 

reinserção profissional, demonstram visões normativas e convencionais sobre a 

cidadania, sobretudo ligada ao cumprimento de deveres e obrigações, 

considerando que o exercício de uma boa cidadania passa por exercer o direito 

de voto e ter um emprego. 

 

Palavras-chave: educação de adultos; formação; cidadania; mercado de 

trabalho. 
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Abstract 

 

This research was developed for the Adult Education and Training Master’s 

Degree, in the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University 

of Porto. It seeks to analyse the relation between the views of citizenship and the 

job market of the people who attend subsidised training in the scope of the “Vida 

Ativa” programme promoted by the Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP).  

We sought to understand the educational and professional paths of the people 

who attended such subsidised trainings, exploring the following dimensions: i) in 

what way they characterise their experience in these training programmes, ii) in 

what way they view citizenship and finally, iii) in what way the vision of 

themselves, as citizens, articulates with their perceptions about the job market 

and their experiences in the training programmes.  

A qualitative methodology was adopted, and 10 semi structured interviews were 

conducted and analysed, with a sample that sought to be diverse in terms of 

gender, age and professional experience. The results showed that unemployed 

people attending subsidised training programmes, besides considering the job 

market unstable and precarious, express low expectations regarding professional 

reintegration, and also reveal normative and conventional views of citizenship, 

mainly related to the fulfilment of duties and obligations, considering that in order 

to be a good citizen people should vote in elections and have a job.  

Key words: Adult educational training; Training programmes; Citizenship; Job 

market   
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Résumé 

 

La présente étude, elaborée dans le cadre du Master em éducation et formation 

des adultes de Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation de 

l’université de Porto a eu comme objectif analiser la relation entre les conceptions 

de citoyenneté et les conceptions du marché de travail des personnes qui 

fréquentent des formations subventionnées dans le cadre: Vida Ativa 

promulguée par de IEFP. La finalité est de comprendre le parcours professionnel 

et éducatif des personnes qui assistent à ces formations subventionnées, afin de 

permettre l´exploration des dimensions suivantes: i ) de quelle manière 

caractérisent-ils leurs experiences dans ces formations; ii) de quelle manière 

conceptualisent-ils la citoynneté et, finalement; iii) de quelle manière cette vision 

de soi-même comme citoyens s´articule avec leurs perceptions du marché de 

travail et avec leurs experience dans ces formations. Nous avons adopté une 

méthodologie qualitative avec un recours à la conduction et analyse de 10 (dix) 

entretiens semi-struturés et un sondage que l´on a voulu diversifié en ce qui 

concerne le sexe, l´âge et l´experience de formation. Les resultats provenants de 

l´analyse du contenu devellopé demontrent que les personnes au chômage qui 

frequentent une formation payée par l´IEFP, considérant le marché de travail 

précaire, et ils exprime de faibles attentes en matière de réintégration 

professionnelle. Les participants démontrent vue normatifs et conventionnels sur 

la citoyenneté, liés notamment à la réalisation des devoirs et des obligations, ont 

aussi considéré que l´exercice d´une bonne citoyenneté passe par l´exercice du 

droit de vote et avoir un emploi. 

Mots-Clés: Formation pour adultes; Formation; Citoyenneté; Marché de travaile 
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Introdução 

 

A presente dissertação foi elaborada no âmbito do Mestrado em 

Educação e Formação de Adultos, da Faculdade de Psicologia e de Ciências de 

Educação da Universidade do Porto. 

A experiência de realização de um trabalho académico sobre formações 

subsidiadas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, despertou-me o 

interesse pessoal e académico em desenvolver uma pesquisa mais aprofundada 

que permitisse conhecer as perspetivas das pessoas sobre as formações que 

frequentam e, de que forma, estas contribuem para o seu futuro. Mais tarde, 

tendo por base leituras de outras investigações, foi definido que faria sentido 

também analisar a relação entre a formação, o mercado de trabalho e a 

cidadania. Neste sentido, surgiu a questão crucial para esta investigação: Qual 

a relação entre conceções de cidadania e conceções do mercado de trabalho de 

pessoas que frequentam formações subsidiadas da medida Vida Ativa do IEFP? 

Por um lado, partimos de investigações anteriores que nos mostram que as 

medidas de emprego com vista à “ativação” de pessoas desempregadas, 

conduzem frequentemente a um envolvimento instrumental nestas formações 

por risco de perda do subsídio de desemprego (Silva, 2015). Por outro lado, os 

grupos menos escolarizados tendem a ser os mais afetados por contextos de 

crise económica e de desemprego – sendo, por isso, frequentemente 

reencaminhados para formação – (Ribeiro, 2018) e são também os que tendem 

a revelar mais desconfiança relativamente à democracia e seus mecanismos de 

participação (Malafaia, 2011). Assim, considerando-se paralelamente as 

grandes narrativas políticas relativamente à necessidade de formação de 

cidadãos/ãs ativos/as e o papel do trabalho como organizador social e orientador 

de projetos individuais (Silvestre, 2012), de que forma é que as pessoas 

envolvidas em formações obrigatórias (decorrentes da prévia sinalização de 

situações de fragilidade), perspetivam a cidadania e o mercado de trabalho? 

Ao conhecer e compreender de uma forma mais profunda as formações 

subsidiadas do IEFP e de que forma estas moldam as opiniões de quem as 

frequenta, sobre o mercado de trabalho e a cidadania, espera-se que esta 
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pesquisa contribua para a reflexão e melhoria de políticas designadas como 

‘medidas ativas para a procura de emprego’.     

 Nos últimos anos, temos verificado um crescente investimento no setor da 

formação e também mais procura por parte dos indivíduos e por parte das 

empresas. Isto deve-se ao facto de os indivíduos procurarem situações de 

empregabilidade e remuneração mais estáveis, mas também ao facto de as 

empresas procurarem mão-de-obra qualificada (Brandão & Marques,2013). Por 

outro lado, as mudanças económicas e sociais, essencialmente ao nível do 

mercado de trabalho, têm exigido dos indivíduos cada vez mais e melhores 

qualificações a fim de sobreviver e competir no mercado de trabalho. Deste 

modo, atualmente, os cursos do IEFP exercem cada vez mais um papel 

importante na formação (Gonçalves, Parente, Veloso, Gomes & Januário, 1998). 

Com efeito, o crescimento em número de alunos tem sido constante e acentuou-

se, desde 2005, quando a oferta de cursos foi generalizada (Azevedo, 2009). Por 

exemplo, os cursos de ensino profissional são tidos como uma das opções para 

se cumprir a escolaridade obrigatória e frequentar uma formação com maiores 

perspetivas de empregabilidade.  

Os níveis de formação/educação e a situação face ao mercado de trabalho, 

são fatores determinantes de inclusão/exclusão social, com implicações óbvias 

no rendimento, mas também na realização pessoal e no exercício da cidadania 

(Ramos, 2007; Ribeiro, 2018). No que toca ao desemprego, é crucial mencionar 

que Portugal registou, em dez anos, o maior crescimento da sua taxa de 

desemprego e um deterioramento das condições de emprego (Valadas,2014). 

Nesta dissertação não iremos analisar profundamente este tema, no entanto 

todos os participantes da amostra, encontram-se em situação de desemprego. 

Este estudo pretende compreender de que modo a relação entre 

cidadania e o mercado de trabalho é atualmente concetualizada por indivíduos 

que frequentam uma formação subsidiada do IEFP. Assim, a amostra é 

composta por pessoas em situação de desemprego, interpeladas sobre a 

experiência de formação. Pode ela constituir-se como empoderante? Ou, por 

outro lado, poderá contribuir para a vulnerabilidade de pessoas que, devido à 

sua situação de desemprego, são conduzidas para percursos formativos que 

lhes são impostos? Estas foram questões que impulsionaram que a presente 

investigação. Concretamente, iremos explorar o modo como este tipo de 
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experiências de formação desempenha um papel mediador nas perceções dos 

sujeitos sobre a relação entre cidadania e mercado de trabalho. Por outras 

palavras, tentaremos perceber como é que sujeitos que estão a ter uma 

experiência de formação exteriormente imposta (pelo IEFP) ou escolhida por si, 

conceptualizam as relações entre cidadania, formação e mercado de trabalho. 

Após análise, percebeu-se que a bibliografia existente sobre a tríade cidadania, 

mercado de trabalho e formação é escassa. Para isto, foram entrevistadas dez 

pessoas em situação de desemprego e a frequentar uma formação subsidiada 

promovida pelo IEFP, considerando-se que comparativamente com as 

formações realizadas no local de trabalho, as formações em contexto de 

formação tendem a ser associadas a resultados de empregabilidade mais 

positivos (Card & Sullivan, 1988). 

A dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos.  O primeiro 

capítulo começa com uma revisão de literatura sobre os seguintes temas: i) em 

primeiro lugar, o enquadramento da educação de adultos, fundamental para 

compreender as medidas formativas e de inventivo à empregabilidade; ii) de 

seguida, explora-se a investigação existente sobre a motivação para a 

frequência na formação de adultos e, por fim, iii) analisa-se a importância da 

formação de adultos para pessoas em situação de desemprego. Neste capítulo 

incluímos também uma apresentação sucinta do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP) e, especificamente, do programa de formação que 

os participantes nesta investigação integram, a Medida Vida Ativa. 

Seguidamente, exploramos, a partir da literatura, a relação entre a formação e 

mercado de trabalho. Por fim, discute-se a relação entre o mercado de trabalho, 

a formação e a cidadania, considerando-se de que forma este último conceito 

implica crescentemente a consideração das duas dimensões referidas 

anteriormente. 

O segundo capítulo desta investigação apresenta a metodologia mobilizada 

para a recolha empírica. Numa primeira parte define-se o objetivo geral e 

objetivos específicos deste estudo e numa segunda parte descrevem-se os 

procedimentos metodológicos utilizados, bem como a amostra incluída neste 

estudo. 

O terceiro capítulo consiste na apresentação dos resultados obtidos, em 

que se explicam as principais categorias analíticas e se elabora sobre os 
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sentidos dados pelos/as participantes às suas experiências formativas, 

profissionais e de cidadania. 

No quarto capítulo é apresentada a conclusão, que consiste na discussão 

dos principais resultados de um modo mais articulados e dialógico e, por fim, o 

quinto capítulo expõe algumas considerações finais sobre esta investigação, 

incluindo suas implicações políticas e científicas. 
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  I - Fundamentação Teórica 

1. A Educação e Formação de Adultos em Portugal 

 

 O ser humano vive em constantes processos de aprendizagens, que 

podem ser adquiridas de modos informais, não formais e/ou formais  

Segundo Cavaco (2002), a educação de adultos entende-se como a 

totalidade dos processos educativos que estão presentes ao longo da vida, 

incluindo a alfabetização, o ensino recorrente, a formação profissional e a 

educação extraescolar. A autora destaca a necessidade de que a educação de 

adultos não se reduza à dimensão escolar e se alargue às potencialidades 

educativas não formais. 

A educação de adultos surgiu após a revolução francesa, durante o século 

XIX e a primeira metade do século XX, partindo de iniciativas do Estado para a 

alfabetização e formação profissional. É em 1949 na Dinamarca, na primeira 

conferência internacional de educação de adultos, que a expansão deste 

conceito é discutida (Canário, 2000). Só a partir da Segunda Guerra Mundial é 

que se iniciou uma política mais sistemática de educação de adultos, devido ao 

número de fábricas que surgiram e que necessitavam de mão-de-obra funcional 

(Silvestre, 2003). Esta tornou-se mais percetível no pós-guerra, após as 

iniciativas da UNESCO, que pretendiam ajustar as ofertas educativas e 

direcioná-las à população adulta (Alves, 2008; Guimarães, 2012; Távora, Vaz & 

Coimbra, 2012). A emergência da educação de adultos caracterizou-se por 

quatro fatores importantes: a criação do próprio conceito, as iniciativas do Estado 

referentes à alfabetização, iniciativas com vista à formação profissional e a 

educação política (Canário, 2000).  

Lima (1994, p. 32) considera que “Em Portugal, nos últimos anos, temos 

assistido a um aumento de projetos de intervenção socioeducativa no domínio 

da Educação de Adultos”. Foi a partir dos anos 60/70 que a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência), reuniu e 

promoveu essas práticas, conferindo credibilidade social e académica à 

educação de adultos (Finger, 2005) e dando ênfase à formação com vista a 

responder aos novos desafios laborais. Isto porque se entende que grande parte 

dos adultos procura formação devido aos desafios laborais com que se deparam 
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e não tanto por possíveis lacunas no seu percurso académico, ou seja, 

pretendem aperfeiçoar o conhecimento já adquirido (Sanz Fernández, 2005).  

Tendo a educação de adultos, no caso português, sido estimulada por 

iniciativas populares no período pós 25 de abril, independentes dos poderes 

públicos estatais, a progressiva tutela governamental das políticas de educação 

de adultos tem-se traduzido numa “história de alternância de políticas sem 

alternativa social” (Távora, Vaz & Coimbra, 2012, p. 34), afastada da natureza 

humanista que esteve na sua origem e crescentemente informada por lógicas 

compensatórias e orientações políticas frágeis. Adicionalmente, este é um 

cenário que se enquadra num quadro mais amplo de transformações complexas 

nos modos de organização do trabalho, definido por novas e crescentes 

instabilidades sociais e individuais (Coimbra & Gonçalves, 2002). 

Consequentemente, assiste-se a transformações significativas nas lógicas de 

formação, bem como na motivação para integrar experiências formativas. 

 

1.1 Motivação para a frequência da formação 

 

As motivações que levam as pessoas a inscreverem-se e a frequentarem 

cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) têm sido amplamente 

estudadas. Neste sentido, é necessário ter em conta as experiências pessoais e 

profissionais da pessoa adulta, adquiridas ao longo da sua vida (Castro & 

Imaginário, 2011), considerando as suas motivações, desejos, objetivos e 

ambições, que se refletem nas escolhas relativamente ao seu percurso formativo 

e profissional.  

Segundo Carré (2001), a motivação dos adultos para a formação deve ser 

parte essencial na realização de trabalhos de investigação na área da educação 

e formação de adultos. O autor acrescenta que a motivação é um tema que se 

refere à forma como o indivíduo se molda consoante as suas experiências, 

principalmente as profissionais, traduzindo-se em dinâmicas motivacionais que 

conduzem à ação e que orientam a energia dos indivíduos.  

Duas ordens de fatores estão na base da motivação de pessoas adultas 

para se envolverem em processos de educação e formação: algumas dessas 

motivações têm origem em fatores pessoais (como as necessidades, os medos 

ou os interesses), enquanto outras se baseiam em fatores contextuais (como a 
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pressão social ou os incentivos sociais) (Carré, 2001). Assim, este autor propõe 

um modelo teórico sobre as motivações para a frequência de formações. No que 

se refere à ‘motivação intrínseca’, Carré (2001) aponta três motivos: o 

epistémico, o sócio-afetivo e o hedónico. O motivo epistémico assenta na 

aprendizagem e apropriação dos saberes como principais razões que justificam 

esta orientação motivacional. O gosto de aprender, a alegria de saber são as 

premissas que orientam a escolha pela formação. De acordo com este motivo, a 

aquisição de conhecimentos é a base motivacional central. A procura de 

conhecimentos acontece não por obrigação, mas por prazer (Carré, 2001). O 

sócio-afetivo refere-se às situações em que o indivíduo frequenta a formação 

com vista ao estabelecimento de novas relações, considerando-se que a troca e 

contacto com outras pessoas permitem, por sua vez, o desenvolvimento de 

novas relações sócio afetivas e a integração em novos grupos sociais (Carré, 

2001). Por fim, o motivo hedónico diz respeito aos sujeitos que frequentam a 

formação “pelo prazer, aliado às condições práticas de desenvolvimento e ao 

ambiente da formação” (Carré, 2001 p.48). Aqui o mais importante é o conforto 

do local, os materiais e os recursos que a formação proporciona (Carré, 2001). 

O autor define ainda outros sete motivos que poderão justificar a frequência de 

formação pelas pessoas adultas, mas que se inserem na ‘motivação extrínseca’: 

o económico, o prescrito, o derivativo, o operacional profissional, o operacional 

pessoal, o identitário e o vocacional. A análise dos motivos que justificam a 

procura e frequência de formação pelos adultos permite, tal como sustenta Carré 

(2001), identificar o âmbito motivacional de um indivíduo no contexto de 

participação em situações de formação. 

Sanz Fernández (2005) refere que os programas formativos devem estar 

ao serviço das necessidades educativas e ter em consideração também as 

aprendizagens informais. O autor continua: “As pessoas adultas aprendem com 

a vida, aprendem com a experiência, aprendem com a teia de relações em que 

se envolvem.” (Sanz Fernández, 2005, p.83). Dá-se tanta importância às 

aprendizagens formais, aumenta-se o número de formações para adultos e 

todas aprendizagens obtidas pela experiência, pela família, pelos pares, é por 

vezes esquecida. Nesta linha, Josso (2005) refere que ao longo da sua 

experiência no campo da educação percebeu que se a formação não for 

experiencial não é formação, trata-se apenas de informação. Assim, atender às 
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motivações que levam as pessoas adultas à formação é tanto mais importante 

quanto mais negligenciada for a visão da educação e formação de adultos como 

fazendo parte da própria vida das pessoas, não se limitando a ser um mecanismo 

que as prepara para comprimirem o seu papel no crescimento da economia 

(Távora, Vaz & Coimbra, 2012). 

 

1.2 A Importância da Formação de Adultos em Situação de 

Desemprego 

 

No ano de 2018, 7% da população portuguesa estava desempregada 

(Pordata, 2019). Como temos vindo a mencionar, é quase impossível dissociar 

a problemática do desemprego da questão da formação. Com efeito, as questões 

do emprego e da formação têm vindo a ser alvo de crescente preocupação por 

parte dos responsáveis pelas políticas públicas. Segundo Caleiras (2011), um 

em cada cinco portugueses encontra-se em situação de pobreza (após 

transferências sociais). Ainda que as experiências de desemprego e de pobreza 

não se sobreponham necessariamente, o desemprego é um dos mais 

determinantes fatores que concorre para o problema da pobreza, sendo este um 

problema multidimensional (Caleiras, 2011). Deste modo, é muitas vezes em 

torno do trabalho que o sujeito se relaciona com o mundo e organiza as suas 

relações sociais (Araújo & Jordão, 2011). De facto, e crescentemente, a atividade 

profissional tem vindo a assumir-se como estruturador da vida humana e garante 

identitário (Coimbra & Gonçalves, 2002). A investigação evidencia que as 

pessoas em situação de desemprego sentem, frequentemente, uma sensação 

de fracasso, principalmente quando a duração do desemprego se prolonga 

(Loison, 2003). Pessoas com emprego poderão também experienciar a 

insatisfação, no entanto ter um salário significa a existência de recursos 

económicos que permite ter margem de escolha e, portanto, de liberdade (Araújo 

& Jordão, 2011). 

A revisão da literatura focada na formação financiada mostra que este tipo 

de formação pode ter um papel importante no acesso ao mercado de trabalho 

de jovens adultos (Ramos, 2007) ou, pelo contrário, podem revelar-se ineficazes 

na obtenção de emprego na área da formação realizada (Silva, 2015). Torna-se 

aqui importante referir o Decreto-Lei 168/2003, de 29 de julho, que cria um 
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conjunto de medidas temporárias de emprego e formação profissional, no âmbito 

do Programa de Emprego e Proteção Social (PEPS). O Governo criou este 

programa para minimizar os efeitos sociais da baixa escolaridade, apoiando 

assim grupos que revelem maiores dificuldades de integração no mercado de 

trabalho. A formação e o mercado de trabalho estão interligados na medida em 

que o conhecimento/formação se alia à ação/prática (Silva, 2015). Tendo em 

conta a importância da formação, Portugal deveria trabalhar melhor a 

comunicação entre os estabelecimentos de ensino e as empresas, para que as 

qualificações e as competências correspondam às necessidades do mercado de 

trabalho que são crescentemente mutáveis e exigentes (Ramos, 2007). A noção 

de empregabilidade apontada por Claude Dubar (2006, p. 100) é, sobre, isto 

esclarecedora: “[a] empregabilidade é antes de mais isto: manter-se em estado 

de competência, de competitividade no mercado”. 

Estudos indicam que, enquanto as mulheres associam o trabalho a uma 

maior liberdade (ao trabalhar fora de casa deixam os limites do trabalho 

doméstico), os homens, pelo contrário, veem o trabalho como forma de ganhar 

dinheiro e de sustentar o agregado familiar (Loison, 2003). Relativamente a 

diferenças de idade, a situação de desemprego tende a ser mais pensosa para 

sujeitos que estão a meio da sua vida profissional, ou seja, entre os 40 e os 50 

anos de idade (Burnay, 2000 cit. in Loison, 2003). O tipo de trabalho que o 

indivíduo tinha antes do desemprego também tem implicações, ou seja, “quanto 

maior for a diferença entre a situação profissional passada e/ou esperada e as 

formas de ocupação durante o desemprego (…) mais dificilmente é vivido o 

desemprego” (Loison, 2003, p.122).  

  Araújo e Jordão (2011), corroboram as ideias apresentadas e evidenciam 

três teorias sobre os efeitos psicológicos do desemprego: i) a teoria da privação 

de Jahoda, ii) a teoria do desânimo aprendido de Peterson, Maier e Seligman e 

iii) a teoria da inibição à agência pessoal de David Fryer. A primeira destaca os 

fortes impactos negativos do desemprego no estatuto social e identidade 

individual, contribuindo para a exclusão social da pessoa desempregada, que 

deixa de sentir que tem um propósito relevante na sociedade. A segunda afirma 

que as pessoas em situação de desemprego apresentam maior probabilidade de 

sentirem desânimo e perderem a auto-estima. A terceira teoria defende que as 

pessoas são intrinsecamente motivadas e proactivas e que, por isso, o 
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desemprego é negativo apenas pelo facto inibir o exercício da agência individual. 

Numa perspetiva positiva, Araújo e Jordão (2011) salientam que o desemprego 

pode vir a ser um momento de “reflexão, reorientação e reconversão profissional, 

e uma oportunidade para [a pessoa em desemprego] se dedicar a outras áreas 

que não a profissional” (p. 294). Por outro lado, Caleiras (2011) refere que o 

desemprego “cria, em geral, sentimentos de desânimo e de angústia, de 

desvalorização e inutilidade até, a que se juntam, sentimentos de injustiça e de 

alguma revolta” (p.369). 

Na perspetiva de Valadas (2014), Portugal deve ser considerado um caso 

de insucesso no que diz respeito às políticas que pretendem diminuir o 

desemprego, como por exemplo, a obrigatoriedade de frequentar uma formação, 

para se ter direito ao subsídio de desemprego. 

Considerando-se o emprego a melhor forma de inserção social das 

pessoas, a educação e a formação profissional constituem, à partida, um 

mecanismo potenciador de empregabilidade e, por essa via, de coesão social. 

Em Portugal, apesar dos importantes investimentos em educação realizados nos 

últimos anos, visíveis nas despesas públicas consagradas à educação e 

formação, os níveis de abandono escolar precoce e os baixos níveis de 

qualificação da generalidade da população portuguesa ativa são problemáticos, 

bem como a pouca participação dos adultos na educação e formação ao longo 

da vida (Ramos, 2007). 

 

2. Relação entre Formação e Mercado de Trabalho 

 

  O atual contexto socioeconómico, caracterizado essencialmente pelo 

aumento da concorrência, da competitividade e da volatilidade dos mercados, 

tem coagido as organizações a introduzir mudanças (Alves,2008).  

Paralelamente, a incerteza de conseguir um trabalho e o confronto da 

necessidade de adaptação a uma nova realidade, são desafios cada vez mais 

exigentes na promoção da empregabilidade (Ribeiro, 2018). Coimbra e Fontes 

(2005) afirmam que perante a incerteza, os indivíduos poderão adotar novas 

estratégias, incluindo a frequência de cursos de formação. Para Alves (2008), o 

crescimento económico, requer por si só uma população de trabalhadores com 

elevado nível de escolaridade. Neste sentido, os cursos e formações são 
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altamente reconfigurados em função das transformações que decorrem ao nível 

do mercado de trabalho. Assim, como refere Gonçalves (2009), a formação de 

adultos não é apenas uma etapa de aprendizagem e aquisição de 

conhecimentos, mas um projeto de construção pessoal.  

Lima (2007) sublinha que o apelo constante à formação e à aprendizagem 

ao longo da vida tende a ser orientado para a adaptabilidade e a 

empregabilidade, colocando o ónus no indivíduo, a quem cabe a 

responsabilidade pela aquisição de saberes e competências. A formação 

constitui-se como um instrumento de desenvolvimento pessoal e social, mas 

também como um mecanismo para a inclusão no mercado de trabalho, a partir 

de “ferramentas” de requalificação, atuando assim sobre os baixos níveis de 

escolaridade relacionados com situações de desemprego. Sabe-se que em 

2012, 20,8% dos/as jovens entre os 18 e 24 anos não tinha concluído o ensino 

secundário, nem estava inscrito em nenhuma formação e cerca de 17% não 

trabalhava nem estudava (Observatório das Desigualdades, 2019).  

Tal como referido anteriormente, considera-se que os cursos que jovens 

e adultos frequentam são a chave para o sucesso relativamente à 

empregabilidade, visto que “a formação produz benefícios para os indivíduos e 

para as organizações” (Canário, 2003 cit in Rodrigues, 2016). Dias (2011) refere 

que a formação profissional funciona bem numa perspetiva de crescimento e 

com postos de trabalho disponíveis. Verifica-se assim que a formação é muito 

importante para os indivíduos, para as organizações e para o próprio 

desenvolvimento da sociedade, mas que é altamente depende das variações no 

contexto social e económico. 

A formação de adultos, seja através de formações financiadas ou 

processos de reconhecimento, validação e certificação de competências 

(RVCC), tem-se mostrado eficiente e vantajosa. Num estudo realizado por Ávila 

(2008), conclui-se que os sujeitos que integraram um processo RVCC, 

desenvolveram novas competências e consideravam que esse processo lhes 

proporcionaria melhores condições de empregabilidade a longo prazo. Verificou-

se também que os/as participantes demonstraram interesse em continuar a 

procurar novas formações. Noutro estudo realizado com 105 formandos 

(desempregados), focado nas questões da motivação, verificou-se que os/as 

formandos que terminam o processo formativo estão globalmente mais 
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motivados/as comparativamente aos/às formandos que o iniciam. Isto porque 

os/as adultos, perante contextos de aprendizagem, se sentem mais 

motivados/as se compreenderem claramente as vantagens e benefícios 

associados à aprendizagem adquirida (Cardoso, 2012). Assim, será necessário 

ter conta uma clara explicação dos objetivos das formações. Sobre as vantagens 

da formação, Card e Sullivan (1988) obtiveram resultados que indicam que a 

formação tem efeitos positivos na empregabilidade dos/das participantes. Já na 

investigação de Caleiras (2011), os programas de formação são muitas vezes 

usados para prolongar as prestações de desemprego ou obter graus escolares 

superiores, o que pode desviar do objetivo inicial que seria preparar para o 

mercado de trabalho e emprego. Neves (2012) aponta ainda que o principal 

motivo que leva um/a adulto a voltar a estudar é o facto de ter sido 

reencaminhado pelo IEFP, por estar desempregado: “Este item constituiu-se 

como um fator indicador de que os adultos que recebem do Estado um 

rendimento são, por isso, indiciados pelo mesmo a frequentar uma formação” (p. 

45). 

 

3. Relação entre Formação, Mercado de Trabalho e Cidadania  

 

Como já se constatou, a formação torna-se fundamental na aquisição do 

conhecimento, com repercussões em termos de mercado de trabalho, mas 

também ao nível da cidadania. A formação contribui para o desenvolvimento 

económico e para a diminuição do desemprego, reduzindo o insucesso escolar 

e é uma forma de expandir o acesso ao ensino superior (Ramos,2007). Tal como 

refere Alberto Melo (2001, p.139 citado por Amorim, 2006, p.74):  

“a pessoa só se torna pessoa graças às suas permanentes inter-relações 

com os mundos em que se integra — o mundo das gentes e o mundo das 

coisas — isto é, através, respetivamente, da [p]olítica e do trabalho”. 

Neste sentido, será pertinente referir a cidadania, visto que este conceito 

aprofunda noções como interculturalidade e dignidade humana. 

Fonseca (2009), apresenta dois conceitos de cidadania: o conceito de 

Audigier (2000), que refere que a cidadania se define pelo local onde a pessoa 

vive e pelo Estado, que confere ao sujeito todos os seus direitos; e o de Heater 

(2004) que defende que o/a cidadão deve lealdade ao Estado, de forma a 
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desempenhar o seu papel com direitos e deveres. No que diz respeito à 

cidadania e à definição do que é “ser bom cidadão”, num estudo realizado por 

Malafaia et al (2012), concluiu-se que o cumprimento de deveres e obrigações, 

o obedecer às leis, o ser ativo na comunidade e o pagamento de impostos são 

fatores salientados por jovens como compondo uma cidadania plena. Os 

resultados mostraram que apesar de experiências cívicas e políticas diversas, a 

visão da cidadania democrática como prática e exercício de politização tende a 

ser dominada por uma visão excludente da cidadania como estatuto, entre quem 

é ou não cidadão/ã de primeira classe, que conduz à agudização da 

discriminação de grupos com menos voz na esfera pública e política.  

No campo da formação de adultos, Torres (2003) defende que este tipo de 

formação capacita os indivíduos para a exercitar a cidadania de uma forma mais 

ampla e integrada na sociedade atual, uma vez que o domínio da escrita, da 

leitura e da matemática é uma forma de incluir cidadãos inabilitados para 

sobreviver numa sociedade dominada pelas novas tecnologias e informação e 

consumo. Numa análise a participantes de cursos de educação e formação de 

adultos (EFA), realizado por Amorim (2006), conclui-se que após a formação, 

tanto o senso crítico como o interesse político dos formandos, aumentaram.  

 

4. O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

  

Para se poder apresentar as diversas modalidades de formação que 

jovens, jovens adultos e adultos têm à sua disposição, é necessário falar da 

entidade reguladora da Formação Profissional do nosso país, o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP) (Guimarães, 2016).  

O IEFP é “um serviço público de emprego nacional, cuja missão é 

promover a criação e a qualidade do emprego através de políticas ativas, 

designadamente a formação profissional.” (Silva, 2015, p.18).  

Tornou-se obrigatório, desde 2003, que a pessoa em situação de 

desemprego, provasse a procura ativa de emprego e frequentasse cursos de 

formação profissional (Valadas, 2014). Torna-se assim essencial, que o IEFP 

aumente a sua capacidade de resposta, no que diz respeito à formação.  Nesta 

linha, os cursos do IEFP têm como principal objetivo aumentar e adequar o 

conhecimento e as competências de adultos. Em geral, existem três tipos de 
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formação: a formação profissional específica ou inicial (destinada a pessoas que 

decidem iniciar-se na vida ativa), a formação profissional ocupacional (para 

pessoas desempregadas) e a formação profissional contínua (para 

trabalhadores que pretendem obter mais competências e/ou atualizar as suas 

capacidades). (IEFP, 2019). Neste contexto, a formação focada por esta 

investigação inclui-se nas medidas ocupacionais, pois o IEFP dispõe de diversas 

formações, teóricas e práticas, com o intuito de incentivar a integração ou 

reintegração no mercado de trabalho. A formação é caracterizada por várias 

modalidades: Cursos de Aprendizagem; Cursos de Educação e Formação para 

Jovens; Cursos de Especialização Tecnológica; Cursos de Educação e 

Formação para Adultos; Formação Modular; Sistema de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências; Competências Básicas e Vida Ativa. 

Como se explicará mais adiante na secção metodológica, os/as participantes 

deste estudo integram o programa Vida Ativa. 

 

4.1 Medida Vida Ativa 

 

Reconhece-se que a grande maioria das medidas ativas têm tido um impacto 

positivo na integração dos indivíduos no mercado de trabalho (Pereira, 2017): 

“[D]e facto, elas reúnem as condições necessárias a este processo: 

capacitam os indivíduos, preparam-nos para as exigências, flexibilizam e 

regulamentam a atividade laboral, dão-lhes a possibilidade de manter 

rotinas e o contacto com o mundo do trabalho.” (Pereira, 2017, p. 51) 

 

Neste sentido, a Medida Vida Ativa – criada pela Portaria n.º 203/2013 de 17 de 

junho – tem em vista a dinamização de novas formas de aproximação dos 

indivíduos que se encontram mais distantes do mundo laboral, adequando a 

formação às necessidades do mercado de trabalho. A Medida Vida Ativa permite 

que as pessoas desempregadas frequentem ações de formação de curta 

duração e continuem, simultaneamente, a procura ativa de emprego. O principal 

objetivo prende-se com reintegrar, o mais rápido possível, os desempregados no 

mercado de trabalho, desenvolvendo competências pessoais, relacionais e 

profissionais, a fim de melhorar a empregabilidade das pessoas em formação. 
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As atividades podem ser dinamizadas por entidades públicas ou privadas, com 

ou sem fins lucrativos (IEFP, 2019). 

II – Metodologia 

1. Objetivo do Estudo 

Depois da revisão de literatura realizada sobre a relação entre formação, 

mercado de trabalho e cidadania, foram definidos os objetivos desta dissertação, 

relacionados com a questão de investigação enunciada anteriormente: Qual a 

relação entre conceções de cidadania e conceções do mercado de trabalho de 

pessoas que frequentam formações subsidiadas? Assim, o objetivo geral centra-

se na análise da relação entre as conceções de cidadania e de mercado de 

trabalho de pessoas que frequentam formações subsidiadas no âmbito da 

medida Vida Ativa do IEFP. Os quatro objetivos específicos seguintes orientam 

esta dissertação: i)  Compreender o percurso formativo e profissional de pessoas 

que frequentam formações subsidiadas; ii) Identificar os modos como as 

formações subsidiadas são perspetivadas pelas pessoas que as frequentam; iii) 

Aceder às conceções de cidadania de pessoas que frequentam formações 

subsidiadas e iv) Explorar as conceções de mercado de trabalho de pessoas que 

frequentam formações subsidiadas. 

Com vista a atingir os objetivos propostos, foi utilizada uma metodologia 

qualitativa. 

 

2. Método 

 

 Tendo em conta os objetivos da dissertação, optou-se por uma 

metodologia qualitativa, uma vez que se pretendeu analisar os discursos dos/as 

participantes, de forma a perceber as suas perspetivas acerca da formação, 

cidadania e mercado de trabalho. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a 

metodologia qualitativa “exige que o mundo seja examinado com a ideia de que 

nada é trivial, que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo.” 

(p. 49). Assim, uma abordagem qualitativa permitir-nos-ia, a partir dos discursos 

dos sujeitos, explorar a existência (ou não) das relações concetuais identificadas 

a partir da literatura, mas permitiria também perscrutar novas relações e 
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questões a partir do significado que os/as participantes atribuem às suas 

experiências (Kvale, Steinar & Brinkman, Svend, 2009). 

Para a recolha de dados foram conduzidas entrevista semiestruturadas 

com base num guião elaborado e preparado previamente (Apêndice A). A 

entrevista “é um dos mais poderosos meios para se chegar ao entendimento dos 

seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos campos” 

(Amado & Ferreira, 2017, p. 209).  

O guião serviu de ponto de partida e de orientação, com o objetivo de criar 

espaço e condições para que os/as participantes pudessem desenvolver as suas 

ideias sobre formação, cidadania e mercado de trabalho. Preparámos o 

momento de recolha de dados de forma a evitar que as entrevistas fossem 

demasiado exaustivas, mas dando a oportunidade aos/às participantes de se 

expressarem livremente. O guião foi dividido em cinco blocos temáticos para 

uma melhor orientação: i) apresentação do/a formando/a, ii) experiência na 

formação, iii) conceções de cidadania, iv) representações sobre o mercado de 

trabalho, v) expetativas e recomendações acerca da formação. Durante a 

entrevista surgiram novas questões e outras foram respondidas pelos/as 

entrevistados/as, mesmo sem serem diretamente questionados/as sobre elas.   

A entrevista semiestruturada é vista como um dos principais instrumentos 

de investigação qualitativa, pelo facto de não haver uma excessiva rigidez na 

estrutura das questões, o que permite ao/à entrevistador/a explorar os temas 

consoante as respostas obtidas. A entrevista pode também ser entendida como 

um momento de diagnóstico-caracterização, pois fornece pistas para a 

caracterização do objeto de estudo (Amado & Ferreira, 2017). A entrevista 

semiestruturada pode ser usada como meio de recolha de informação, apoiando-

se nos objetivos da investigação, servindo por vezes o propósito de testar 

hipóteses, podendo inclusivamente ser mobilizada em conjugação com outros 

métodos (Amado & Ferreira, 2017).  

As entrevistas realizadas para esta dissertação foram previamente 

agendadas com os/as participantes, através de contactos informais e através de 

um procedimento em bola de neve, em que se pedia a cada participante que 

nomeasse outra(s) pessoa(s) com características similares, que combinassem 

com os critérios amostrais. Uma vez que as entrevistas não foram realizadas em 

nenhum tipo de contexto institucional (por exemplo, no IEFP), estes contactos 
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informais e o tipo de amostragem nomeada (em bola de neve) tornaram o 

processo desafiante, com alguns avanços e recuos. Todas as entrevistas, foram 

gravadas, com o auxílio de um telemóvel, e posteriormente transcritas. Todos/as 

os/as participantes foram esclarecidos/as sobre a natureza e a finalidade da 

investigação e assinaram o termo de consentimento informado (Anexo A). 

Para uma análise e interpretação dos dados obtidos, foi feita uma análise 

de conteúdo com recurso ao programa NVivo. Segundo Bogdan e Biklen (1994, 

p.225), “a análise envolve o trabalho com dados, a sua organização, divisão em 

unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta de aspetos 

importantes do que deve ser apreendido e a decisão do que vai ser transmitido 

aos outros” (citado por Amado, Costa & Crusoé, 2017, p. 303). Para Robert e 

Bouillaguet (1997, p.4), a análise de conteúdo possibilita o exame metódico, 

sistemático e objetivo do conteúdo de certos textos, para classificar e interpretar 

os seus elementos constitutivos, aqueles que não são totalmente acessíveis à 

leitura imediata” (Amado, Costa & Crusoé, 2017). O programa NVivo facilitou a 

codificação e análise dos dados de modo mais fluido e dinâmico, possibilitando 

a constante reconfiguração da árvore categorial que sendo construída. Esta 

análise permite, além de uma rigorosa representação das unidades de sentido, 

o avanço sistemático por zonas menos evidentes constituídas pelo contexto. A 

representação é realizada através da codificação por categorias e subcategorias, 

e o avanço vai acontecendo inspirado nos quadros de referência teóricos 

explorados ao longo do trabalho (Amado, Costa & Crusoé, 2017). 

A análise de conteúdo pressupõe seis fases: definição do problema e dos 

objetivos do trabalho (condicionam as decisões a tomar posteriormente na 

análise); explicitação de um quadro de referência teórico (permite interpretar os 

dados obtidos); constituição de um corpus documental (dependendo da 

extensão da investigação); leituras atentas e ativas (para organizar os temas 

relevantes, etc); formulação e explicitação prévia de hipóteses (mais utilizado em 

estudos diferenciais); e categorização, onde os dados são agregados em 

unidades que permitem uma melhor descrição do conteúdo estudado (Amado, 

Costa & Crusoé, 2017). Estas fases foram tidas em conta na realização desta 

dissertação. 
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2.1 Amostra 

 

A amostra foi definida em função da viabilidade de execução do projeto 

de investigação no período de tempo definido. A amostra é constituída por dez 

sujeitos, com idades compreendidas entre os 25 e os 56 anos, 8 são mulheres e 

2 são homens, ainda que tivesse havido um esforço para tornar a amostra o mais 

diversificada possível, incluindo em termos de género. No que se refere às  

habilitações literárias dos/as participantes, 7 pessoas completaram o 9º ano de 

escolaridade, 2 pessoas completaram o 12º ano, e uma pessoa tem curso 

superior (ver Tabela 1). De referir que todos os nomes apresentados são fictícios, 

de modo a garantir o anonimato dos/as participantes. 

 

Tabela 1 - Descrição da amostra relativamente à idade, género e escolaridade  

 

 Idade Género (M/F) Escolaridade 

Fábio 25 M 9º ano 

Lídia 31 F 9º ano 

Lurdes 36 F 9º ano 

Eduardo 36 M 12º ano 

Andreia 41 F 9º ano 

Francisca 41 F 12º ano 

Ana 42 F 9º ano 

Sandra 42 F 9º ano 

Isabel 56 F 9º ano 

Tiago 23 M Licenciatura 

    
 

 

Os/as participantes foram recrutados/as tendo em conta o seguinte critério 

principal: estar em situação de desemprego e a frequentar uma formação 

subsidiada do IEFP. Como se referiu anteriormente, os/as entrevistados/as 

foram contactados/as informalmente, e não através da instituição formativa, ou 

seja, do IEFP. Também as entrevistas decorreram em espaços independentes 

da instituição. 
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2.2  Tratamento e Análise de Dados 

 

Para dar início à análise de dados as entrevistas transcritas foram 

codificadas e categorizadas. Num primeiro momento, procedeu-se a uma leitura 

flutuante das transcrições e, posteriormente, a uma leitura mais atenta e 

pormenorizada, com vista a esboçar as principais categorias. A partir daqui, 

foram surgindo subcategorias e o desdobramento do texto em unidades de 

sentido. As categorias analíticas – algumas pré-definidas a partir de temas do 

guião, outras emergentes no decorrer da análise – seguem as regras da 

exaustividade, exclusividade, homogeneidade, pertinência, objetividade e 

produtividade (Amado, Costa & Crusoé, 2017).   

Depois de várias reformulações a árvore categorial foi estabilizada, tendo 

sido definidas cinco categorias principais, que serão descritas e exploradas na 

próxima secção, Capítulo III, que se dedicará à apresentação dos resultados. 

 

III – Resultados 

1. Descrição do Sistema de Categorias 

De forma a responder à questão de investigação apresentada foram 

conduzidas entrevistas semiestruturadas, posteriormente transcritas e 

analisadas através do auxílio do software de análise de conteúdo NVivo 12, 

através do qual desenvolvemos um sistema de categorias constituído por cinco 

categorias principais: 1. Percurso educativo e profissional; 2. Perspetivas e 

experiências de formação; 3. Experiências e conceções de cidadania ativa; 4. 

Experiências e conceções de mercado de trabalho; 5. Expetativas sobre o futuro. 

A análise de conteúdo foi realizada, tendo em conta as etapas propostas por 

Bardin (2011), que passam por três fases: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A primeira fase, pré-

análise, consiste na sistematização das informações recolhidas, que requer a 

leitura geral do material para análise, considerando o quadro referencial teórico. 

Esta fase compreende uma leitura flutuante, a escolha dos documentos, a 

formulação de hipóteses e objetivos e a elaboração de indicadores. O autor 

também sublinha a importância das regras de exaustividade, representatividade, 
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homogeneidade e pertinência. A segunda fase, exploração de material, consiste 

na codificação e agregação das informações em categorias. A última e terceira 

fase consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o 

material. 

As categorias e sub-categorias são ilustradas na seguinte árvore 

categorial: 

1. Percurso educativo e profissional  

1.1. Percurso de educação e formação  

1.2. Percurso profissional  

1.3. Experiência de desemprego  

2. Perspetivas e experiências de formação  

2.1. Motivações e expectativas  

2.2. Obrigatoriedade das formações  

2.3. Clima de formação  

2.4. Aprendizagens  

2.5. Organização e gestão curricular  

2.6. Sugestões de mudança  

3. Experiências e conceções de cidadania ativa  

3.1. Estar em formação  

3.2. Ter emprego  

3.3. Fazer voluntariado e doações  

3.4. Pagar impostos  

3.5. Participar em manifestações  

3.6. Votar  

3.7. Pertencer a partidos políticos  

4. Experiências e conceções de mercado de trabalho  
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4.1. Perceções sobre o mercado de trabalho atual  

4.2. Relação entre mercado de trabalho e formação  

4.3. Experiências profissionais positivas  

4.4. Experiências profissionais negativas  

5. Expectativas sobre o futuro  

5.1. Nível formativo e educacional  

5.2. Nível profissional   

 

1.1 Apresentação de Resultados  

Os resultados serão apresentados de seguida, organizados por cada uma 

das categorias analíticas principais e ilustrados por excertos dos/as 

participantes. Para melhor compreender as subcategorias analisadas, bem como 

a sua representatividade na globalidade dos discursos dos/as participantes, 

foram construídas tabelas referentes a cada subcategoria, onde se pode 

observar o número de excertos codificados, bem como o número participantes 

que produziram discurso codificado nessa sub-categoria.  

Todos os nomes utilizados são fictícios, de forma a proteger o anonimato 

dos/as participantes e confidencialidade dos dados. 

1. Percurso educativo e profissional  

A primeira categoria, Percurso educativo e profissional, diz respeito à 

trajetória educativa e profissional dos/as entrevistados/as até ao momento. A 

partir desta categoria, surgiram três sub-categorias: Percurso de educação e 

formação, que corresponde ao trajeto escolar e formativo dos/as formandos; 

Percurso profissional, que corresponde às experiências profissionais e 

Experiência de desemprego, que surge a partir dos relatos dos/as 
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formandos/das acerca dos fatores que contribuíram para a atual situação de 

desemprego. 

Tabela 2 – Categoria principal: Percurso educativo e profissional 

 

No que se refere ao “percurso de educação e formação” (tabela 2), a 

análise das entrevistas permitiu verificar que o abandono escolar é várias vezes 

referido como fazendo parte do percurso da maioria dos sujeitos entrevistados, 

não só decorrente de uma opção, mas também devido à falta de recursos 

financeiros, tal como ilustram os seguintes excertos: 

“Estudei até ao 6º (...) Depois houve oportunidade numa confeção 

trabalhei lá durante quase 21 anos (...) concluí o 9º ano assim, através de 

uma empresa que era a ANJE.” (Andreia).  

“Completei só o 9º ano, infelizmente...(...) Na altura não me apetecia 

muito... (risos) Não, a verdade é que as coisas em casa não estavam 

muito fáceis, eu moro com os meus pais ainda e tenho, claro, que ajudar 

com as despesas, e como não estava muito fácil na altura eu decidi ir para 

um call center, em part-time, para começar a ter algum dinheiro.” (Fábio).  

“(...) eu estudei no Alentejo até ao 9º ano, fiz o 10º ano, só que como deixei 

quatro disciplinas, é o 9º (...) Então depois comecei a trabalhar, comecei 

Sub-Categoria Excertos codificados Participantes 

Percurso de educação e 

formação (1.1) 

23 Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Lurdes; Sandra 

Percurso profissional (1.2) 30 Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Ana; Isabel; Lídia; 

Lurdes; Sandra 

Experiência de desemprego 

(1.3) 

26 Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Ana; Isabel; Lídia; 

Lurdes; Sandra 



34 
 

a ver que ganhava dinheiro e... comecei a ter um bocadinho de liberdade, 

comecei a poder comprar mais as minhas coisas e optei por deixar mesmo 

o estudo e entrar no mercado de trabalho.” (Ana).  

 “Tinha concluído o 10º ano, na altura que eu desisti de estudar, ainda 

frequentei o 11º, mas depois pronto... desisti, cansei-me.” (Isabel).  

Também verificamos casos de frequência apenas até ao 9º ano de 

escolaridade e experiências formativas ligadas a iniciativas governamentais para 

promover a qualificação da população adulta. Constata-se, portanto, a 

prevalência de percursos de educação e formação intermitentes e 

ziguezagueantes – relacionados com contextos familiares e socioeconómicos 

adversos e ligados a experiências em diferentes sistemas de educação e 

formação: 

“Estudei até ao 9º ano no ensino normal... onde reprovei nas provas... nos 

exames finais...(…) acabei o 9º ano através também do... das Novas 

Oportunidades.” (Lídia). 

“Estudei até ao 8º, entretanto desisti, depois concluí o 9º num processo 

RVCC”. (Sandra).  

“Na altura as coisas não eram como eram agora... as coisas eram mais 

difíceis, era a filha mais velha, a minha mãe ficou cancerosa e.…alguém 

tinha de trabalhar. O meu pai também ficou doente nessa altura, ficaram 

os dois, e eu achei por bem ajudar.” (Sandra). 

 

Relativamente ao “percurso profissional” (tabela 2), verificamos que algumas 

pessoas tiveram experiências profissionais significativamente longas, no mesmo 

local, enquanto que outras relatam experiências profissionais mais curtas e 

diversas, embora na mesma área profissionais (e.g., comércio, hotelaria, 

indústria):  

 

“(...)pensei sempre que iria trabalhar lá toda a vida porque gostava do que 

fazia, apesar de ser confeção.” (Andreia). 
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“Sinceramente foram dez anos, minto, foram mais de dez anos... eu entrei, 

estive na serralharia até 2006, até 2004/2005, e em 2006 entrei na fábrica 

de peças para automóvel.” (Eduardo). 

 

“Depois arranjei um emprego também em família como rececionista 

comercial de um ginásio... hum... tive lá dez, onze anos, desde que aquilo 

abriu, pronto...” (Isabel).  

 

“E entretanto nessa mesma empresa ingressei na parte comercial e 

depois andei por outras empresas mas sempre na parte comercial.” 

(Francisca). 

 

“A nível profissional tive experiências não muito longas... estive em 4 call 

centers diferentes já, estive em lojas de shopping, estive numa papelaria... 

foi basicamente isso...” (Fábio). 

 

“Comecei na hotelaria. Eu era empregada de andares. Limpava os 

quartos (…) Comecei como empregada de andares, depois passei para... 

no Inatel... depois passei pro Bar... do Bar... depois de ter saído do Inatel... 

fui para... hum... Supermercado… (…) Saí do Modelo, fui para uma 

pastelaria trabalhar, como empregada de caixa (...)” (Ana). 

 

 “Já trabalhei por exemplo, no Jumbo, na peixaria, já trabalhei lá nas 

limpezas, já trabalhei numa lavandaria, entretanto depois também fiquei 

desempregada, ou melhor, como mudei de localidade... fiquei 

desempregada porque era muito longe para eu ir para lá e aí depois sim, 

procurei, foi na área da confeção.” (Lídia). 

 

Analisando a sub-categoria ‘experiência de desemprego’ (ver tabela 2), 

verifica-se que os formandos estão nessa situação por razões associadas aos 

às repercussões da crise económica e financeira que, em vários casos, 

culminam em processos de insolvência: 
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“Os sócios desentenderam-se, ou seja, eram sócios, primeiro eram dois, 

depois um deles ficou doente e ficou de heranças, para partilhas, e então 

não houve entendimento, ficou só um. E aquilo descambou. Uma 

empresa muito sólida, quase com 300 pessoas... e, pronto, vi-me numa 

situação de desemprego (…) depois arranjei um novo trabalho numa 

confeção pequenina (…) De início parecia correr tudo muito bem mas 

depois os pagamentos começaram a atrasar muito... e “era hoje, era 

amanhã” e depois davam faseado o dinheiro, era... aos bocaditos... não 

havia condições (…) preferia trabalhar mas também trabalhar e ter um 

ordenado, porque também trabalhar sem receber não dá. Pronto, depois 

entrei no desemprego novamente.” (Andreia). 

“(…) entrou em falência há 2 anos atrás e em fevereiro do ano passado 

entrou em insolvência...hum... foi dissolvida a empresa, e ficamos no 

desemprego...” (Eduardo). 

“Estive durante 9 anos numa empresa que fechou, entrou em 

insolvência... por isso é que eu vim aqui parar ao IEFP. Se não fosse 

assim, nunca estava aqui...” (Lurdes). 

“O último trabalho que tive foi num stand de automóveis que entretanto 

fechou, entrou em insolvência e pronto e fui colocada aqui, a fazer 

formação.” (Sandra). 

 

 Pode-se também observar que os formandos – estando há muito ou há 

pouco tempo em situação de desemprego – descrevem sentimentos 

semelhantes, de angústia, depressão, insegurança e baixa auto-estima: 

 

“(…) Eu agora já estou quase a fazer os 3 anos… (…) Eu acho que fiquei 

mais sensível a algumas situações com o facto de estar desempregada. 

Porque se calhar é por isso mesmo…porque estou 

desempregada...sinto…não sei o que vai ser a minha vida, não estou 

numa fase estável, como é lógico, apesar de ter consciência do que 

estou a fazer e do que quero para o meu futuro, não posso dizer que 
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tenho um vencimento agradável, que antes tinha e que estou na melhor 

fase da minha vida…não estou.” (Francisca). 

“Estive desempregada dois anos. É, vai fazer agora para Julho, três anos 

que eu estou desempregada (…) eu acho que nem toda a gente pensa 

como eu mas eu sentia-me uma parasita... parecia que estava a roubar, 

eu em casa, sem trabalhar e a receber o subsídio de desemprego... eu 

não me sentia muito bem.” (Isabel). 

“Há dois anos ou um ano e meio... (pausa) Estamos em 2019, foi no fim 

do ano de 2017 (…) e ficámos ali uns meses que...assim, a entrar um 

bocado em depressão mas depois lá isto...abriu… (…) via-me como se 

fosse uma inútil (…) ver as outras pessoas mais velhas, os meus 

vizinhos mais velhos por exemplo, ir trabalhar e eu assim... sem poder 

fazer nada... foi um bocado chato.” (Lurdes) 

 

De modo transversal, constata-se que as experiências profissionais de 

todos/as os/as entrevistados/as se caracterizam por ocupações de baixa 

qualificação que pode ter concorrido para percursos profissionais precários e/ou 

reforçar posições de fragilidade em casos de crise financeira dos locais onde 

trabalhavam. A significativa insegurança ontológica, que decorre deste cenário, 

compõe percursos que culminam, no momento presente, com situações de 

desemprego e, mais tarde, na presença dos/as entrevistados numa formação. 

 

2. Perspetivas e experiências de formação 

A segunda categoria, Perspetivas e experiências de formação, diz respeito às 

experiências dos/as entrevistados/as ao longo do processo de formação, bem 

como as expectativas futuras decorrentes da formação. Emergiram assim seis 

sub-categorias: Motivações e expectativas, em que os sujeitos descrevem os 

motivos que os levaram a ingressar na formação e também o que esperam da 

formação, em termos de contributos futuros; Obrigatoriedade das formações, 

que surge a partir das opiniões dos/as formandos acerca do carácter mandatório 

das formações do IEFP em que estão envolvidos; Clima de formação, refere-se 
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à relação entre formandos/as e também entre formandos/as e formadores/as; 

Aprendizagens, onde se inclui as referências às principais aprendizagens, ao 

longo da formação, salientadas pelos/as entrevistados/as; Organização e gestão 

curricular, diz respeito à forma como a formação está estruturada, tanto ao nível 

de carga horária como de módulos existentes; Sugestões de mudança, em que 

se evidenciam as propostas de melhoria da formação avançadas pelos/as 

participantes. 

Tabela 3 - Categoria principal: Perspetivas e experiências de formação 

 

Sobre as principais “motivações e espectativas” relativas à experiência 

formação (tabela 3), podemos verificar que alguns/as dos participantes 

consideram a formação como uma experiência que lhes possibilitará aumentar 

o seu nível académico e, consequentemente, melhorar o percurso profissional: 

 

Sub-Categoria Frequência de resposta Participantes 

Motivações e expectativas 

(2.1) 
49 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Lurdes; Sandra 

Obrigatoriedade das 

formações (2.2) 
9 

Francisca; Lídia; Sandra 

Clima de formação (2.3) 20 
Eduardo; Fábio; Tiago; 

Isabel; Sandra 

Aprendizagens (2.4) 14 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Tiago; Ana; Isabel; Lídia; 

Lurdes; Sandra 

Organização e gestão 

curricular (2.5) 
14 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Isabel; Lídia; 

Lurdes 

Sugestões de mudança (2.6) 19 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Lurdes; Sandra 
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“Queria ter os conhecimentos porque, até porque... [...] nem digo só para 

a área que estou a tirar a formação mas mesmo para outras áreas, toda 

a gente está a pedir o 12º (…) Foi-nos dito no Centro de Emprego que 

cada vez mais eles dão oportunidade a quem tenha experiência e o 12º. 

Ou seja, uma coisa completa a outra.” (Andreia). 

 

 “Quando entrei no desemprego apercebi-me que havia a oportunidade 

de... [...] investir na minha formação profissional (…) Visto que eu fiquei 

desempregado e tinha a opção de, ou procurar emprego ou estudar, tendo 

já a possibilidade realmente de estudar, preferi...(…) Mas lá está, uma 

pessoa com uma formação profissional técnica, obviamente poderá... ter 

esperanças de uma remuneração maior do que um salário mínimo...” 

(Eduardo). 

 

 “Eu vejo esta formação como uma oportunidade, de facto, para eu dar 

um outro rumo à minha vida…e se calhar deixar falar mais o coração e 

menos a parte económica ou o que as pessoas vão dizer.” (Francisca). 

 

 “Apesar de desempregado estou feliz por ter novamente a possibilidade 

de estudar, de dar uma volta à minha vida e finalmente me sentir realizado 

e estável a longo prazo.” (Fábio). 

 

 “Nós achamos sempre que é mais uma forma de nos ajudar a arranjar 

emprego…acabamos por tentar ter mais algumas skills e aprender mais 

alguma coisa…num ambiente um bocadinho mais prático…” (Tiago).  

 

“Recebi esta convocatória e como era uma coisa... que eu queria, era 

terminar o 12º ano, foi o que me levou a ir para o curso...” (Ana). 

 

Contudo, emergiram também referências ao carácter obrigatório da formação 

que estão a frequentar e à desmotivação que esta obrigatoriedade acarreta:  
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“Estava no fundo de desemprego, como estava desempregada eles... 

colocaram-me aqui, contrariada mas vim (…) Se é por iniciativa eu não 

vinha. Por minha iniciativa eu acho que não vinha.” (Isabel). 

 

 “Fui obrigada. Porque estava pelo desemprego(...)” (Sandra). 

 

Mesmo no caso dos/as participantes que expressaram a sua motivação inicial 

para integrarem a formação, a experiência revelou ficar aquém das expectativas, 

mostrando-se desiludidos com isso. Por um lado, não identificam relevância 

prática nas formações e, por outro lado, não consideram que as opções 

formativas se ajustem aos seus interesses – de notar que, no caso das 

formações obrigatórias, mesmo o tipo de opção formativa não é muitas vezes 

escolhida pelos/as formandos/as.  

 

“Fiz uma formação em técnico de administração. Pronto…era assim a 

única ligada, mais ou menos, à área da gestão…achei que poderia ser 

interessante e pronto, acabei por fazê-la, mas confesso…no final 

não…não achei que fosse tão relevante como eu achei que na verdade 

estava originalmente a pensar.” (Tiago). 

 

 “Ajudou-me sim, a abrir um bocadinho os olhos... mas tirando isso não... 

acho que não, não me imagino por exemplo, a ser uma Técnica 

Administrativa.” (Lídia). 

  

Sobre a ‘obrigatoriedade das formações’ (tabela 3), percebe-se que a 

obtenção do subsídio de desemprego que supõe a frequência na formação é 

muito relevante e constitui-se como principal motivação para algumas pessoas: 

 

“(…) nós vemos as pessoas que não se dedicam… não estudam para 

testes…(…) nós vemos que as pessoas não estão lá dedicadas, não é? 

Portanto não estão lá para mudar a vida delas, não estão lá para 

aprender…porque…estarão lá por causa do dinheiro…temos de partir do 

princípio que é isso (…) as pessoas então têm de estar lá, senão como é 

que põem comer na mesa? Porque mesmo que não tenham subsidio de 
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desemprego, acabam por lá estar a receber, sejam as bolsas ou algum 

tipo de rendimento que conseguem absorver dali do fundo de 

desemprego, ou subsídios de transporte e de alimentação…” (Francisca). 

“Quem está pelo Centro de Emprego é pior porque perdemos o subsídio. 

Ao que é nosso por direito, não é?” (Sandra). 

 

Para além disso, as participantes não concordam com a obrigatoriedade das 

formações, por não se articular com o percurso, interesses e motivação de cada 

pessoa e, principalmente, por não respeitar a liberdade de escolha individual : 

“Sou sincera, acho um bocadinho mau (…) tem pessoas que são 

obrigadas mesmo a frequentar e pronto... eu para esta vim voluntária mas 

para a outra não, mas acho mal porque a gente está a usufruir de uma 

coisa que nós descontamos para isso... (…) eu acho que... é uma asneira, 

entre aspas, obrigarem as pessoas a vir para aqui. (…) Ainda há pouco 

soube de uma situação de um senhor com 63 anos parece, acho que, 

pronto, a fábrica já não estava assim muito bem mas o senhor tem 50 

anos de descontos... (…) o IEFP chamou-o logo para ir para uma 

formação. O senhor estava a tratar dos papéis para a reforma. Acho que 

não faz muito sentido.” (Lídia). 

“(…) Isso foi-nos dito logo na primeira sessão, em que eu fiz questão de 

mostrar o meu descontentamento e dizer “isto não é para mim” e “não 

quero este curso”... e alguém se virou para mim e disse “pronto, não quer, 

não quer, é-lhe cortado o subsídio”. Acho que é injusto... acho que é 

injusto porque eu se tenho subsídio é porque eu descontei, é porque eu 

trabalhei, acho muito injusto (…) Acho que as pessoas não deviam ser 

obrigadas... acho que as coisas funcionavam melhor se as pessoas 

viessem de livre vontade, “eu é que quero aprender”...as coisas 

funcionavam melhor. (…) Por isso é que eu digo que estes cursos é um 

buraco para o nosso país. Porque eu tenho a certeza que... nem vou ser 

muito má, mas 70% das pessoas que andam nestes cursos, se andassem 

na rua à procura de trabalho, já o tinham arranjado.” (Sandra). 
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Durante as entrevistas surgiram também vários discursos relativos ao ‘clima de 

formação’ (tabela 3), sendo criticado o facto de existirem turmas com formandos 

de diferentes idades e com experiências e motivações muito distintas, tornando 

a convivência mais desafiadora: 

“Nível de experiência, faz com que seja muito fácil entrar em conflito e é 

comum, é muito comum ver muitas turmas... posso dizer "à batatada"… 

(…) Entrando em choque, porquê? Porque há uma disparidade, uma 

diferença muito grande, por exemplo, temos pessoas muito novas com 

pessoas com idade muito avançada, em que as prioridades são 

totalmente diferentes...(…) vamos ter uma turma com 20 pessoas mas 

vamos escolher 10 com idades acima de x e 10 com idades abaixo de x, 

é difícil... a nível logístico eu percebo que é difícil... (..) quando temos por 

exemplo, uma equipa trabalha com 4 pessoas em que 2 têm idades acima 

dos 45/50, e duas têm idades abaixo dos 30... (pausa) as prioridades são 

diferentes, e enquanto uma pessoa quer trabalhar, desenvolver, outra se 

calhar que está mais descontraída... "deixa estar, vamos fazer isso 

depois" ou "não te preocupes com isso"... e isso cria conflitos... mas é 

normal... é normal.” (Eduardo). 

“(…)não sei, talvez se as idades fossem mais... próximas, fosse mais fácil, 

mas há pessoas de várias idades, mais novas, mais velhas... e às vezes 

chocamos mas pronto, faz parte. (Fábio).  

 “Acho que não devia ser tudo ao molho e fé em Deus como é aqui, aqui 

é só meia dúzia de pessoas, pessoas com mais ou menos qualificações, 

para depois dizer assim “ok, eu tenho o 9º, posso fazer um do 12º”, mas 

é preciso ver como é que as pessoas fizeram esse 9º. Devia haver tipo... 

não sei ou apanhar, uma triagem melhor. Depois as turmas são muito... 

pessoas muito diferentes, já somos adultos, já temos a nossa 

personalidade e não é fácil... de todo, não é fácil, de início foi terrível, 

apeteceu-me desistir montes de vezes, gente muito mal formada...(…) 

não estou a dizer que há gente melhor e gente pior, não, há gente que se 

cultiva mais e há gente que se cultiva menos, e tudo parte daí... depois 
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chegamos à formação, mesmo que o formador seja muito bom e queira 

realmente ensinar, às vezes tem de abrandar o ritmo, porque depois vê 

que A, B e C não conseguem acompanhar. [...] e começo a ficar frustrada 

porquê? Porque estou sempre a mastigar a mesma treta e não saímos 

disto... é um bocado desmotivante. (Sandra). 

Os/as formadores/as são referidos positivamente por quase toda a gente, em 

termos das suas competências técnicas, pedagógicas e relacionais. Há, no 

entanto, quem tenha opiniões negativas sobre o modo como os/as formadores 

conduzem as sessões: 

“Pontos positivos, sem dúvida os formadores…eram pessoas que notava-

se que percebiam muito da área e acabavam por tentar ao máximo 

interagir connosco, nas sessões de grupo e etc…” (Tiago). 

“Agora a turma está bastante agradável, os professores todos eles foram 

impecáveis, fantásticos.” (Isabel). 

 “Tenho formadores péssimos, pergunto-me como é que eles dão 

formação, mas do pior, desde faltarem-nos ao respeito, entrarem na sala 

com uma postura típica de que são todos burros [...] temos formadoras 

também que não valem nadinha... devia haver auditorias...(…) Não é 

pegarem nas pessoas e... como se fossemos ovelhas porque é isso que 

acontece com o IEFP, é como se fosse ovelhas, está tudo no mesmo 

rebanho, estas aqui vão todas para o matadouro, todas juntas. E acho que 

isso é muito mau. (Sandra). 

 

Sobre os conhecimentos e competências adquiridas no âmbito da formação, a 

maioria dos/as formandos/as realça ter melhorado a forma como se relaciona 

com os outros, mas sublinha também a aprendizagem e melhoria de 

competências técnicas: 

Na parte de lidar com as pessoas, a parte dos conflitos, essas coisas... no 

fundo... fez-me pensar em coisas que até aí não pensava, percebe? 

Pronto, não dava assim grande atenção a isso, mas sim... tira-se muito, 
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(Andreia).  

“Existem também módulos sobre comunicação e relações interpessoais 

que não servem só a nível profissional, mas no dia a dia com a nossa 

família, com os nossos amigos, com todos os tipos de relações que temos 

que... que... podemos não dar muito valor mas há ali informação muito 

valiosa.” (Eduardo). 

 “Pronto, sabia mexer nos programas já predefinidos como era lá no 

ginásio, ou na clínica, tirar faturas, que já está tudo, é só preencher os 

campos e já está. No ginásio era precisamente a mesma coisa... tinha já 

o programa todo da informática, eu só me limitava a preencher, tirar 

faturas, tirar recibos... agora, elaborar uma carta, ou fazer um trabalho 

PowerPoint, percebe? Agora já me desenrasco mais ou menos. Para mim 

já foi uma vantagem (risos). Só por isso já valeu a pena (risos).” (Isabel). 

 “Aprendi algumas coisas, eu era muito evasiva a falar com as pessoas, 

não tinha muita paciência para mimimis, aprendi a controlar, a estar mais 

em equipa e a controlar. (…) Pronto, vi que realmente com a formação 

foi... se me perguntar “o que é que aprendeu?” foi isso. A controlar-me 

mais (…).” (Sandra). 

 

Considerando os resultados apresentados, percebemos que existe uma 

necessidade por parte dos/as participantes que se encontram em situação de 

desemprego de procurar obter uma melhor qualidade de vida e aumentar os seus 

níveis formativos e/ou académicos. Contudo, como vimos, dois participantes 

indicam que preferiam estar a fazer outra atividade e enfatizam claramente o 

facto estarem na formação por obrigação. É importante realçar também que 

mesmo as pessoas mais motivadas a se envolverem nestas formações, 

expressam alguma frustração de expectativas. Isto está relacionado com vários 

fatores, onde se inclui a forma de organização e gestão dos módulos formativos. 

Ao analisar esta categoria, emergiu como subcategoria a “organização e gestão 

curricular” (tabela 3), relativamente à qual se verificaram algumas críticas, 

nomeadamente no que se refere à forma como os módulos estão organizados, 

o nível de carga horária exigida e a insipiente componente prática envolvida:  
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“Há alguns módulos que têm temas e conteúdos que inevitavelmente 

acabam por se repetir e então... estamos a falar do módulo, por exemplo 

[...] Higiene e Segurança no Trabalho, estamos a falar de Tipos de Riscos, 

Tipos de Produtos que são Utilizados... e noutro módulo fala-se do 

mesmo. Um desses módulos poderia ter uma carga horária inferior e 

outros módulos muito importantes podiam ser aumentados...” (Eduardo). 

 “Acho que o curso…a parte prática…por exemplo, manobras de 

reanimação, nós devíamos praticar mais (…) temos vários módulos e tem 

o módulo de comunicação, por exemplo, que eu acho que são 50h e acho 

que 25h era suficiente… (Francisca). 

“Módulos onde aprendemos a trabalhar com o Excel ou a organizar 

arquivos e assim… não foram muito desafiantes para mim….”(Tiago). 

 “Pensei que tinha coisas práticas para a gente aprender (...) acho que é 

uma coisa que devia ter o curso todo, ter mais prática [...] acho que acaba 

por ser massacrante para as pessoas que estão aqui... contrariadas.” 

(Lídia). 

Os participantes também salientam o quanto a formação foi relevante para 

eles:  

 

“Aprendi muita coisa com a parte da psicologia... não tinha ideia como 

lidar com certas situações e...ensinou-me bastante e tiro muita coisa boa 

deste... desta formação, deste tempo.” (Andreia). 

 

 “Os temas, os conteúdos, diferenciados para a área, muito interessantes, 

muito bons...” (Eduardo). 

 

“Adorei o módulo de ‘Controlo de Custos na Restauração’...muito 

interessante, tudo novo para mim mas muito estimulante...” (Fábio). 

 

 “(…) já são muitos anos sem estudar... e acho que foi uma mais-valia foi, 

sem dúvida nenhuma.” (Isabel). 
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Esta categoria mostra a insatisfação por parte de alguns participantes em 

relação à forma como os módulos são lecionados, no entanto, como verificámos, 

não deixam de ver vantagens em frequentar a formação. No final da entrevista, 

os/as formandos/as apresentaram também algumas “sugestões de mudança” 

(tabela 3) para melhoria da formação, com destaque para o aumento das aulas 

práticas e para uma melhor divisão das turmas quanto à idade: 

 

“Se calhar retirava alguns módulos que não achei de grande interesse e 

aplicava outros, por exemplo, a nível de informática tivemos alguns 

módulos, ...acho que foram três e acho que é uma necessidade de ter ao 

longo de toda a formação... (…) talvez ter mais Francês porque eu como 

não tive base nenhuma de francês... tive de inglês mas não tive de 

francês... tivemos 50 horas mas acho importante termos tido mais 

algumas porque cada vez mais o francês está a entrar muito no mercado 

e quem diz isso... outros...” (Andreia). 

“Mudaria... principalmente o tamanho dos módulos. O tamanho dos 

módulos... hum... mas lá está, voltando àquele... aquele ponto da 

diferença de idades e tendo em conta que o módulo não é só, não tem só 

a vertente tecnológica, tem a vertente de base que dá a qualificação para 

o 12º, ah... se tivesse mais conteúdos tecnológicos de... de ação em 

saúde, no caso do Técnico Auxiliar de Saúde, [...] eu mudaria alguns 

módulos, aumentaria o tamanho de uns e reduziria o tamanho de outros... 

Desconhecendo lá está, mais uma vez digo, ignorando como funciona a 

logística que eles utilizam para criar os módulos e as turmas... essa 

diferença de idades tentaria... se possível, fazer uma margem, talvez dos 

vintes aos trintas, dos trintas aos quarentas, dos quarentas aos 

cinquentas...” (Eduardo). 

“Se eu pudesse mudar…era a parte prática, sem dúvida…mais prática. 

Porque nós agora vamos chegar ao estágio, o estágio é de um mês e 

meio, se nós chegássemos lá mais aptos, mais capazes, mais eficientes 

já na prática, íamos absorver mais…” (Francisca). 
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 “Lá está…eu acho que de alguma forma…tentaria mudar um bocadinho 

o público-alvo… acho que licenciaturas ou licenciados não era se calhar 

o público-alvo correto para aquele tipo de formação…hum…de resto…lá 

está, se calhar para alguém que tenha terminado o 12º ano recentemente, 

seria muito mais relevante, porque lhes estavam a dar técnicas que depois 

poderiam usar nas empresas onde pudessem via a trabalhar 

posteriormente… seria provavelmente essa, a maior mudança que faria.” 

(Tiago). 

 

3. Experiências e conceções de cidadania ativa  

A terceira categoria principal, Experiências e conceções de cidadania ativa, 

diz respeito a todas as referências sobre o que os/as participantes entendem ser 

um/a bom/a cidadão/a e/ou ser um/a cidadão/ã ativo/a. Estes discursos foram 

codificados em sete sub-categorias: Estar em formação, correspondendo a todas 

as referências que ressaltam a ligação entre ser um/a bom/a cidadão/a e cidadão 

fazer formação; Ter emprego, relacionando-se com todas as referências que 

supõem que para se ser um/a bom/a cidadão/a e/ou cidadão ativo deve ter-se 

um emprego; Fazer voluntariado e doações, salientando a importância de ajudar 

as pessoas mais carenciadas e contribuir para a sua comunidade; Pagar 

impostos, correspondendo a todas as referências de que o pagamento de 

impostos está na base da conceção de boa cidadania; Participar em 

manifestações, como sendo um critério de cidadania ativa; Votar, referindo-se à 

assunção de que aquele/a que vota é um/a bom/a cidadão/a e/ou cidadão/ã 

ativo/a; Pertencer a partidos políticos, correspondendo a todas as referências de 

sobre a importância de se ser ativo/a na vida política partidária. A seguinte tabela 

ilustra o total de unidades de registo codificadas em cada subcategoria e que, 

portanto, justificaram a sua criação. Esta tabela indica igualmente os/as 

participantes cujos discursos foram codificados nas respetivas subcategorias. 
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Tabela 4 - Categoria principal: Experiências e conceções de cidadania ativa 

Sub-Categoria Frequência de resposta Participantes 

Estar em formação (3.1) 25 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Lurdes; Sandra 

Ter emprego (3.2) 16 

Eduardo; Francisca; Fábio; 

Tiago; Ana; Lídia; Lurdes; 

Sandra; 

Fazer voluntariado e doações 

(3.3) 
16 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Sandra 

Pagar impostos (3.4) 7 
Eduardo; Fábio; Ana; Lídia; 

Lurdes; Sandra 

Participar em manifestações 

(3.5) 
6 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Isabel 

Votar (3.6) 12 
Andreia; Eduardo; Fábio; 

Tiago; Ana; Lurdes 

Pertencer a partidos políticos 

(3.7) 
2 

Tiago 

 

Sobre esta dimensão de análise, importa assinalar que durante a entrevista 

foram mostradas seis imagens que a literatura indica como estando associadas 

às conceções de cidadania (Lister, Smith, Middleton & Cox, 2003; Menezes, 

Ribeiro, Malafaia, Fernandes-Jesus & Ferreira, 2012). Aqui inclui-se a 

participação cívica e política, desde formas mais e menos convencionais, até ao 

envolvimento comunitário e partidário. A assunção de que a plena cidadania está 

intimamente dependente do cumprimento de deveres e obrigações (como, por 

exemplo, ter emprego e pagar impostos) tem sido reportada pela investigação 

realizada com grupos excluídos ou marginalizados (Lister et al., 2003; Malafaia, 

Fernandes-Jesus, Ribeiro, Neves, Fonseca & Menezes, 2012). Assim, foi pedido 

aos/às entrevistados/as para escolher três dessas imagens (de um total de seis) 
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que representassem para si o que é ser um/a bom/a cidadão/ã, justificando as 

suas escolhas. As imagens representavam as seguintes opções: ‘estar em 

formação’, ‘ter um emprego’, ‘fazer voluntariado e doações’, ‘pagar impostos’, 

‘participar em manifestações’ e ‘votar’.  

 

 

Imagem 1 – ‘Estar em Formação’ 

 

 

Imagem 2 – ‘Ter um emprego’ 

 

 

Imagem 3 – ‘Fazer voluntariado e doações’ 
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Imagem 4 – ‘Pagar Impostos’ 

 

 

Imagem 5 – ‘Participar em Manifestações’ 

 

 

Imagem 6 – ‘Votar’ 

 

 

As sub-categorias que surgiram – exceto a subcategoria 3.7 - correspondem 

às imagens que foram apresentadas aos/às participantes e, para ser mais claro, 

iremos indicar as escolhas e respetiva justificação. 

Para Andreia, ser uma boa cidadã significa ‘votar’, ‘estar em formação’, ‘pagar 

impostos’ e ‘fazer voluntariado e doações’. Refere que estar em formação deve 

ser um processo contínuo e ao longo da vida:  

 

“Estudar nunca é tarde, as coisas vão alterando, a gente tem de ir 

acompanhando, senão quando damos por ela estamos desarmados para 

a vida.” (Andreia).  

 

 ‘Fazer voluntariado e doações’ são formas de participação que considera 

importantes e que fazem parte da sua experiência: 
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“Já participei montes de vezes e incentivo os outros também a participar 

porque é um bem comum, é para todos.” (Andreia). 

 

O ato de ‘votar’ é referido como sendo uma obrigação que toda a gente deve 

cumprir, considerando a luta política que esteve na base da aquisição do direito 

ao voto: 

 

“É cumprir com os nossos deveres, as nossas obrigações, por exemplo, 

a parte dos votos... acho que, se foi uma coisa que tanta gente lutou, 

porque não agora exercer?” (Andreia). 

 

Eduardo escolheu as imagens que representam ‘ter um emprego’ e ‘votar’, 

tendo-se mostrado indeciso relativamente às imagens sobre ‘participar em 

manifestações’ e ‘pagar impostos’. Sobre a sua escolha da imagem que 

representa ‘ter um emprego’, começou por referir que: 

 

 “[ser bom cidadão é ] ser útil, tem de ter algum tipo de atividade que 

contribua para a sociedade, seja a trabalhar para o outro ou a trabalhar 

para si mesmo. Ou criando postos de emprego, ou criando uma atividade 

laboral, ou criando ele próprio a sua remuneração. Ele tem de ser útil para 

a sociedade, para essa sociedade ser útil para ele (…) desenvolver uma 

tarefa produtiva, seja para serviço próprio ou para outros... é... de uma 

forma ou outra vai ajudar a comunidade... seja a construir casas, seja a 

vender cachorros... seja... qualquer tipo de tarefa em que haja uma troca 

de esforço físico e psicológico, por uma remuneração, é produtivo para 

mim, porque eu consigo sustento para mim... e ao fazer essa tarefa para 

pessoas estou a retribuir ao outro com o meu trabalho, com o meu suor 

e... e depois a parte burocrática toda que envolve o trabalho, que é o pagar 

impostos, o... estar inscrito é... no âmbito laboral, é... o trabalho... acredito 

que é peça fundamental da cidadania.”  (Eduardo). 

 

Trabalhar é então considerado como uma dimensão crucial no cumprimento 

de cada indivíduo da sua parte numa espécie de contrato social, que lhe garante 

a tal utilidade social e, consequentemente, o direito simbólico ao estatuto de 
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cidadania. De modo similar, para Eduardo, ‘votar’ faz parte do papel individual 

de cada um/a na governação social e no futuro, mesmo apesar das críticas à 

corrupção da classe política: 

 

 “(…) o conceito de nós escolhermos quem gere e toma as decisões pelo 

nosso bem-estar, nos dias de hoje sabemos que a corrupção é uma praga 

que se arrasta por todas as partes... e é caricato pensar "sim eu vou votar 

por um futuro...", parece quase falso. No entanto... a decisão está nas 

nossas mãos, a ideia é essa, a ideia é que somos nós que decidimos 

quem é que toma as nossas decisões, não é? Quem toma decisões por 

nós sobre o nosso futuro, quem gere o futuro do nosso país e 

eventualmente dos nossos filhos... e daí a importância das questões de 

votos... de não deixar estas decisões para os outros...” (Eduardo).  

 

Apesar de Eduardo também ter escolhido a imagem ‘participar 

manifestações’, ele acrescenta: 

 

 “se calhar mais importante do que a Manifestação era fazer boas 

escolhas... e se infelizmente essas escolhas não forem feitas, teremos 

então o direito de nos manifestarmos em contra, porque não fui eu que 

pus essa pessoa no sítio em que está.” (Eduardo).  

 

No que diz respeito à imagem que representa pagar impostos, Eduardo 

sublinha a sua importância no tal ‘contrato social’ a que vincula a cidadania, 

apesar de realçar a injustiça económica subjacente ao pagamento de impostos: 

 

 “(…) o ser humano é um ser social que precisa dos outros para subsistir 

de forma saudável e o imposto é uma forma de contribuirmos para o 

Estado nos contribuir a nós... é... isto não tira o facto de ser injustos... 

injusta a forma como este imposto é feito ao cidadão, ao povo, é... porque 

não é igual... não é igual.” (Eduardo).  

 

Mesmo não tendo escolhido de início a imagem que representa ‘estar em 

formação’, Eduardo tem uma opinião da formação como um processo contínuo, 
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ao longo da vida, e que tem o potencial de possibilitar a mobilidade social através 

do acesso a um melhor emprego e remuneração:  

 

“Sem formação não há... não há desenvolvimento, não há... seríamos... 

se não tivéssemos uma formação, uma formação contínua, estaríamos 

estáticos no tempo. Não haveria evolução, não haveria progresso, não 

haveria... estaríamos fixos num espaço de tempo. Não iríamos sair do sítio 

onde estamos que é o que me acontecia anteriormente na fábrica em que 

estava, eu estava naquela fábrica, estive lá mais de 10 anos, fixo àquele 

posto de trabalho, não investi na minha formação, não investi nas minhas 

capacidades, eu estive ali durante 10 anos, eu estive ali... com aquela 

remuneração, fixa, conformista, lá está, se há investimento na formação, 

podemos aspirar por mais.” (Eduardo). 

 

Para Francisca, a imagem de ‘fazer voluntariado e doações’, foi a primeira 

escolha, por referência à sua experiência pessoal como cuidadora dos avós: 

 

 “Pequenas coisas… que nós podemos fazer como cidadãos e que faz a 

diferença. Um exemplo que eu vou-te dar: eu todos os meses faço uma 

pequena doação (…) não tinha obrigação de cuidar dos meus avós… não 

tinha obrigação de ser ativa nos cuidados com eles…no entanto eu estou 

aí à frente para as balas (…) isto também é uma forma de 

voluntariado…não temos que agora ir todos para Moçambique 

ajudar…claro que é preciso ir, mas…se todos nós fizermos um 

bocadinho…(…) a gente sente-se bem e acredito que a vida nos dê em 

dobro depois…isto para mim é voluntariado… isto para mim é a pequena 

diferença…” (Francisca). 

 

Francisca escolheu também a imagem representativa de ‘ter emprego’ e 

justificada pela importância da estabilidade económica que lhe subjaz: 

 

 “É o realizar pessoalmente, economicamente estarmos estáveis, o que 

depois nos permite estarmos estáveis a outros níveis. E tenho uma filha e 

como é lógico a parte económica é importante.”  
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Francisca teve dificuldade em escolher a terceira imagem e salientou “a política, 

o voto, manifestações, pagar impostos, tem tudo a ver com política e isso é uma 

desilusão, uma deceção…nunca fui de ir a manifestações e agora começo a 

pensar em ir…” (Francisca). 

 

Quando foi pedido a Fábio para selecionar as três imagens, indicou:  

 

“Eu vou optar por Votar... Trabalhar e Estudar (…) As Manifestações não 

acho de todo que seja uma característica de um bom cidadão... às vezes 

acho que são usadas como forma de não se trabalhar... pode soar mal 

mas vê-se cada coisa... É bom sim lutarmos por melhores condições e 

pelos nossos direitos, nada contra. Mas não vejo como condição para 

sermos ou não bons cidadãos.” (Fábio). 

 

O voto, o trabalho e a formação parecem compor um trio importante numa 

visão de cidadania mais convencional, ligada a deveres e obrigações de modo a 

poder-se contribuir para a sociedade. Sobre ‘estar em formação’, Fábio referiu 

que: 

 “Estudar [é importante] porque estamos a investir em nós próprios. (...) 

Devemos investir na nossa formação, sermos pessoas cultas, 

interessadas, inteligentes, devemos trabalhar em nós mesmos para 

depois sabermos como contribuir para a sociedade.” (Fábio).  

 

Relativamente à escolha de ‘votar’, à semelhança de Eduardo, Fábio indicou 

a importância do voto como contribuição individual para um futuro: 

 

 “Votar porque é um dever que temos, devemos ser civicamente ativos. 

Sabemos reclamar mas às vezes nada fazemos, nem sequer saímos de 

casa no dia de ir votar. Pode não fazer muita diferença mas... faz, faz 

sempre. Pelo menos estamos a contribuir para aquilo em que acreditamos 

e para o futuro da sociedade.” (Fábio).  
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Tiago selecionou as imagens correspondentes a: ‘fazer voluntariado e 

doações’, ‘votar’ e ‘ter um emprego’. Explicou então que: 

 “Voluntariado acho que é óbvio…seja qual for a área em que estejamos 

envolvidos dentro do voluntariado, estamos sempre a ajudar alguém… 

sejam pessoas mais idosas, sejam crianças, sejam pessoas com mais 

dificuldades económicas… o voluntário é mesmo isso…é alguém que tem 

gosto por ajudar e por tentar de alguma forma dar um pouco do seu tempo, 

para melhorar a vida de outro alguém…portanto é sempre um momento 

em que deixamos de pensar só em nós e estamos a pensar no próximo, 

portanto acho que, sem dúvida, esse é o mais óbvio…” (Tiago).  

Sobre o voto, Tiago refere-o como um exercício de cidadania que deve 

corresponder a uma escolha refletida e crítica: 

 

 “(…) Acho que o votar dá-nos esses poder para depois sermos críticos do 

que a nossa sociedade tem de bom e de mau, porque estivemos lá presentes 

e votamos no que achamos que era melhor…portanto, acho que isso faz 

parte de ser um bom cidadão…poder ter o direito de escolher em quem é 

que vota e fazê-lo.” (Tiago). 

 

A imagem ‘ter um emprego’ também foi uma escolha sua, salientando, à 

semelhança de outros participantes, a importância da valorização e utilidade 

social que advém de ter um emprego: 

 “Acho que podendo, temos de tentar sempre ser úteis para a sociedade 

e seja ela, trabalho para nós próprios, ou trabalhar para outrem… de 

alguma forma estamos sempre a contribuir para a sociedade, seja a nível 

económico…pronto…a melhorarmos os nossos rendimentos, para depois 

os utilizar na sociedade…é sempre uma forma de, indiretamente, 

estarmos sempre a ajudar…” (Tiago). 

 

 De todos os participantes, Tiago foi o único que referiu a pertença a um 

partido político como indicadora de uma cidadania ativa e participada: 
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 “Por exemplo, eu estou ligado à política, faço parte de um partido político e 

tento estar o mais presente possível nas questões políticas e muitas vezes 

têm a ver, lá está, com a parte da cidadania…hum…faço questão de ir votar, 

sempre que há eleições, portanto, dentro do possível, vou sendo ativo, sim.” 

(Tiago).  

 

Ana escolheu as imagens correspondentes a ‘votar’, ‘pagar impostos’ e ‘fazer 

voluntariado e doações’, como compondo uma constelação de deveres cívicos. 

Ela explica que: 

 “Votar e ter os impostos em dia [...] é uma boa coisa de ser cidadão (…) 

Porque acho que é um dever nosso, escolher quem... às vezes apesar de 

a gente pensar uma coisa e depois sai-nos outra... acho que... é um dever 

nosso mesmo. Eu acho que é mesmo um dever (…) e sempre fui votar, 

nem que votasse em branco ou deixasse... em branco ou nulo... sempre 

ia lá para dizer que "eu votei". (Ana).  

 

Sobre o ‘voluntariado e fazer doações’, Ana acrescenta: 

 

 “O voluntariado também é importante, ajudar as pessoas (…) Porque 

estamos a ajudar pessoas... podemos ajudar pessoas... carenciadas... 

e...dar o nosso melhor... às vezes em certas ocasiões que nós não... não 

estejamos à espera... e... poder resolver essas situações com calma.” 

(Ana). 

 

Isabel escolheu ‘estar em formação’, ‘participar em manifestações’ e ‘ fazer 

voluntariado e doações’. Considera que ‘estar em formação’, faz parte do que é 

ser uma boa cidadã, ligada a um certo ‘saber estar’: 

 

 “(...)na formação eles não nos ensinam só coisas novas a nível de 

conhecimentos, matérias e isso... mas também temos, temos... disciplinas 

digamos que... o saber estar, o saber comportar-se numa empresa com 
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os colegas, de conflitos, resolver tudo isso... e acho que cidadania é muito 

importante a gente saber o estar na sociedade.” (Isabel). 

 

Em relação às manifestações, Isabel refere que é uma importante forma de 

participação e de prática de cidadania, embora introduza esta referência a partir 

do que parece ser uma visão negativa generalizada sobre as manifestações: 

 

 “As manifestações não têm necessariamente de ser más... nós temos o 

direito de nos manifestarmos, não é? Contra o que não está bem ou até a 

favor de determinadas coisas. Eu acho que as manifestações são 

importantes. Todo o cidadão tem direito a manifestar-se.” (Isabel). 

 

Também sobre o voluntariado foi escolhido como estando associado ao 

significado de boa cidadania, concretamente ações de voluntariado ligadas a 

questões ambientais, a direitos dos animais e a direitos humanos: 

 

 “Acho que faz parte, e nesta altura em que se fala muito em preservar o 

ambiente... não só ambiente, animais abandonados, pessoas 

carenciadas... cada vez vai continuar a haver mais, infelizmente. E todos 

nós se colaborarmos um bocadinho... todos... aí está, um bom cidadão 

isso tem tendência, cada vez a... a diminuir, não é? Se toda a gente 

colaborar.” (Isabel). 

 

Lídia selecionou as imagens de ‘pagar impostos’, ‘ter um emprego’ e ‘fazer 

voluntariado e doações’ representado o que, para si, significa ser boa cidadã. 

Sobre a escolha justifica-a atribuindo-lhe um carácter de obrigatoriedade, 

dizendo o seguinte: 

 

 “[pagar impostos] Pois, porque somos obrigados (risos).” (...) “[ter um 

emprego] Porque é obrigatório, acho que faz bem para a gente ter uma 

rotina... tudo... acho que todas elas estão interligadas umas com as 

outras...” (Lídia). 
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 Por fim, sobre ‘fazer voluntariado e doações’, referiu apenas que “é bom 

ajudar as outras pessoas.” (Lídia).  

 

Quando Lurdes teve de escolher as imagens, indicou que ‘Votar’ seria uma 

delas, criticando a abstenção e sugerindo que a participação eleitoral deveria ser 

obrigatória: 

 

 “As pessoas criticam os governos, não é? Criticam as decisões mas na 

hora de votarem... ninguém está lá para votar... ou estão na praia ou... 

não estão... estão distraídos (…) Por isso acho que isso é um ato de 

cidadania. Que até devia de ser obrigatório.” (Lurdes).  

 

Parece claro que, para Lurdes, a cidadania é entendida principalmente a partir 

de um conjunto de deveres não apenas cívicos, mas também como carácter legal 

(por exemplo, a obrigatoriedade do voto). Ela escolheu também as imagens 

relativas a ‘pagar impostos’ e a ‘ter um emprego’: 

 

 “Somos obrigados (risos), mas sim. Eu contribuo para a sustentabilidade 

do país...” (Lurdes). 

 

 “Trabalhar porque tens de pagar impostos... não é? (…) E tens de 

contribuir, não é? Temos de contribuir para o bolo... (risos) não é? e se 

não houvesse trabalhadores, quem é que fazia o trabalho? Quem é que 

varria o lixo, quem é que trabalhava a fazer peças numa fábrica?” 

(Lurdes).  

 

Para Sandra, ser uma boa cidadã implica que se tenha um emprego, que se 

pague impostos e que se faça voluntariado. A primeira escolha justifica-a 

simplesmente da seguinte forma: “Porque é o que eu gosto de fazer. Pronto, 

gosto de trabalhar.” (Sandra).  

 

Sobre os impostos, Sandra refere a fuga aos impostos como um problema 

que prejudica o bem comum, apesar de assumir como parte desse problema: 
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 “todos nós devíamos pagar e não fugir como tentamos fugir. Porque eu 

também fujo. Não é? Eu também fujo. Mas acho que... se toda a gente 

cumprisse, as coisas seriam ainda melhores.” (Sandra).  

 

Por fim, sobre o ‘fazer voluntariado e doações’, baseia-se no significado 

pessoal que tem para si a experiência como bombeira voluntária: 

 

 “Voluntariado porque eu fui bombeira e vejo-me a fazer voluntariado 

(risos). Portanto... faz parte de mim. E gosto.” (Sandra).  

Como se pode verificar, a escolha das imagens foi bastante diversa entre os 

participantes, tal como a justificação dada, ainda que se tenha destacado uma 

noção de cidadania fortemente vinculada a deveres e obrigações, e também 

muito mais relacionada com uma conceção de cidadania como estatuto do que 

como prática. Em síntese, oito dos/das dez participantes optaram pela imagem 

correspondente ao ato de ‘votar, seis optaram pela imagem que ilustra ‘ter 

emprego’, cinco optaram por ‘pagar impostos’ e cinco por ‘estar em formação’. 

Apenas três dos/das dez participantes optaram pela imagem de ‘participar em 

manifestações’ e ‘fazer voluntariado e doações’.  

 

4. Experiências e conceções de mercado de trabalho 

A quarta categoria, Experiências e conceções de mercado de trabalho, ilustra 

as perceções dos/as formandos acerca do mercado de trabalho, o modo como 

se encontra atualmente organizado e como se traduz nas experiências 

quotidianas. Emergiram, assim, quatro sub-categorias: Perceções sobre o 

mercado de trabalho atual, que diz respeito às conceções acerca da situação do 

mercado de trabalho na atualidade; Relação entre mercado de trabalho e 

formação, que corresponde à importância de frequentar formações e 

consequentes vantagens na inserção no mercado de trabalho; Experiências 

profissionais positivas, que surge a partir dos relatos dos/as formandos acerca 

de experiências positivas marcantes no local de trabalho e Experiências 
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profissionais negativas, que se referem a discursos sobre situações marcadas 

pela negativa no local de trabalho.  

Tabela 5 – Categoria principal: Experiências e conceções de mercado de trabalho 

 

Ao analisar esta categoria, verifica-se que os participantes apresentam 

diversas “perceções sobre o mercado de trabalho atual” (tabela 5). Duas das 

participantes consideram que há muitas oportunidades nos dias de hoje, apesar 

de terem poucas informações a esse respeito relativamente à área profissional 

em que estão a fazer formação. Além disso, refere-se também a opção da 

formação como fuga ao desemprego: 

 

 “Há bastantes oportunidades... não digo nesta área, nesta área não estou 

muito por dentro ainda do assunto mas noutras áreas sim. O meu marido 

ainda agora está a sair de uma empresa e não lhe faltam oportunidades 

para trabalhar porque são trabalhos de marceneiro, está a entender?” 

(Andreia). 

 

Sub-Categoria Frequência de resposta Participantes 

Perceções sobre o mercado 

de trabalho atual (4.1) 
22 

Andreia; Francisca; Tiago; 

Ana; Isabel; Lídia; Lurdes; 

Sandra 

Relação entre mercado de 

trabalho e formação (4.2) 
19 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Lurdes; Sandra 

Experiências profissionais 

positivas (4.3) 20 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Ana; Isabel; Lídia; 

Lurdes; Sandra 

Experiências profissionais 

negativas (4.4) 14 
Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Lídia; Sandra 
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 “Acho que há oportunidades e que nem toda a gente quer ter a 

oportunidade…porque já oiço pessoas lá a falar que a seguir vão fazer 

outro curso qualquer…” (Francisca). 

 

Para além da existência de oportunidades, são referidas, no entanto, as 

condições laborais precárias e a dificuldade de entrar (pela primeira) no mercado 

de trabalho: 

 

 “Acho que há trabalho... acho que as condições que as entidades 

patronais oferecem são péssimas. Mas há trabalho. Hum... e é isso... acho 

que sim, acho que há trabalho.” (Sandra).  

 

“Hoje em dia está mau. Eu acho. (…) O trabalho é precário, x meses numa 

empresa e mandam as pessoas embora... não há aquela efetividade, não 

é? É trabalho a prazo... acho que tá um bocadinho isso... não é fácil (…) 

este mundo de trabalho agora assusta-me um bocadinho...(…) São 

politiquices... lá está, por exemplo, as pessoas que estão na universidade, 

como é que querem que as pessoas adquiram experiência se não as 

deixam trabalhar? Uma pessoa para trabalhar tem que... tem que ter 

experiência, não é de um dia para o outro... não é?” (Lurdes). 

 

Na mesma linha, um dos participantes sublinha a dificuldade de jovens e 

recém-licenciados na inserção no mercado de trabalho: 

 

 “Eu acho que…muito honestamente eu acho que o mercado de trabalho 

está muito difícil para jovens… jovens licenciados… é muito complicado 

arranjar o primeiro emprego… há aquela velha brincadeira de nós 

dizermos que a maioria dos trabalhos pedem logo anos de experiência, 

mas ninguém está disposto a dar-nos… é muito, muito difícil arranjarmos 

o primeiro emprego porque esperam logo, que ao sairmos da 

Universidade, tenhamos logo essa experiência na área então não é muito 

fácil…” (Tiago). 
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Adicionalmente, a exigência do mercado de trabalho atual é também 

assinalada, bem como a dificuldade experienciada por pessoas mais velhas: 

 

“(…) está um bocadinho difícil... eles exigem experiência... hum... se a 

pessoa não tiver experiência não... não chamam (…) e depois também 

temos o fator idade. Que complica muito. Chega-se a partir de uma certa 

idade... somos muito novas para ter reforma e somos muito velhas para 

trabalhar...” (Ana).  

 

“Há sempre oportunidades... depende de... de como as procurar... mas 

não é fácil.” (Isabel). 

 

A desvalorização e discriminação profissional também foram referidas, no 

sentido da diferença remuneratória e de valorização social entre quem tem ou 

não formação superior, sentindo-se uma clara distinção social: 

 

“Acho que desvalorizam um bocadinho as pessoas. E, ao desvalorizar... 

também massacram, por exemplo, as confeções (...) acho que na nossa 

sociedade esse tipo de trabalhos somos vistos como... coitadinhos, 

pobres, tipo... não estamos integrados naquela classe... dita, alta. E acho 

que isso desvaloriza um bocadinho o trabalho que é feito, nos 

pagamentos já se nota isso (…) Só veem muito a classe dos doutores, 

entre aspas... que não passam de pessoas como nós, só por dizer que 

têm um canudo, estudaram... mas não passam... não me considero mais 

do que um advogado, se calhar tenho tantos conhecimentos ou tenho 

conhecimentos noutras áreas que eles não têm, só que achfo que todos 

nós somos precisos... no meu ponto de vista.” (Lídia). 

 

Ao analisarmos esta sub-categoria, verifica-se um destaque na 

precariedade e nas poucas condições que o mercado de trabalho oferece hoje 

em dia, principalmente considerando-se os fatores da idade (quem é muito jovem 

e quem é de meia idade) e da escolaridade (entre quem tem cursos superiores 

e quem não tem).  
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Relativamente ao papel da formação na procura de emprego (“relação entre 

mercado de trabalho e formação” – tabela 5), apenas dois participantes 

consideram que a formação que frequentam não será, de todo, uma mais valia: 

 

 “Muito sinceramente... quer que seja sincera? Não tenho expectativas 

nisso. Porque... as pessoas, ou melhor, a entidade empregadora não leva 

este tipo de formações muito a sério.” (Lídia). 

 

 “Eu acho que quem trabalhou tem experiência, na minha idade, o ter no 

currículo o 12º ano ou ter no currículo o 9º ano, é igual. Sinceramente. Eu 

nas empresas em que estive já fiz seleção de pessoas para trabalhar... e 

muito honestamente eu não olhava para a escolaridade.” (Sandra). 

  

Os/as restantes formandos/das apresentam opiniões diferentes das 

anteriores e valorizam a formação, apresentando expectativas quanto à inserção 

no mercado de trabalho, mesmo que a área específica da formação possa não 

ser considerada relevante nesse aspeto: 

  

“Com o 12º talvez consiga arranjar um trabalho... com essas 

habilitações... agora, especificamente para o Técnico Administrativo muito 

honestamente não, mas... vamos ver.” (Andreia). 

 

 “Eu acredito no conceito simples de uma vaga de trabalho, 5 pessoas...se 

essa vaga de trabalho tem em conta que para aceder a essa vaga de 

trabalho, dessas 5 pessoas aquela que tiver a melhor formação é a que 

obviamente vai ficar. Eu quereria estar com essa formação, eu quereria 

ter essa formação e acredito que seria o mais lógico... (...) Por isso não 

acho que seja mais fácil, acredito é que... vai-me permitir... ter mais 

possibilidades se eu conhecer mais, se tiver mais conhecimentos e tiver 

mais saberes vou poder abrir as minhas portas, agora, não sabendo fazer 

nada, não me posso candidatar a fazer nada. (…) infelizmente leva algum 

tempo até percebermos que para podermos ter um emprego melhor 

precisamos ter uma formação melhor...” (Eduardo). 
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“Sem o 12º também já não se faz nada... até para varrer as estradas é 

preciso o 12º.” (Lurdes). 

 

“Quando somos bem formados podemos conseguir empregos melhores e 

contribuir mais. E trabalhar claro... se ninguém trabalhasse andávamos 

aqui... éramos parasitas (risos)... não havia desenvolvimento, não havia 

progresso, a economia era fraquíssima. (…) as formações dão-nos 

conhecimentos teórico-práticos para depois sermos capazes de exercer 

uma determinada profissão ou determinada função... Para já é 

imprescindível ter o 12º ano para conseguir arranjar um bom emprego... e 

depois sim, principalmente no meu caso, com esta formação que estou a 

tirar, penso que me vai abrir portas para a área da Restauração.” (Fábio). 

 

“Eu acho que no fundo dá mais habilidades às pessoas… porque o que 

eu sinto é que nós cá em Portugal, quando acabamos a nossa 

licenciatura, não estamos automaticamente qualificados para começar a 

trabalhar, a verdade é essa…os cursos cá em Portugal são muito 

teóricos…(…) Então eu acho que estas formações do IEFP e não só, 

acabam por ser um bocadinho disso também, ou seja, darem-nos de 

alguma forma um bocadinho do que é que é a vida de trabalho…e dão-

nos essa experiência prática que, lá está, muitas vezes não ganhamos na 

Universidade. (…) eu sou um grande defensor dos cursos profissionais. 

Eu acho que até nos qualificam muito melhor para o mercado de trabalho 

naquela área em específico… do que propriamente tirar um curso, só para 

tirar um curso…” (Tiago). 

 

 Foi referido que as formações fornecem também competências e ferramentas 

que podem ser essenciais nas entrevistas de emprego. Isto foi encarado como 

uma mais-valia nas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho: 

 

 “Nós temos módulos que nos ensinam como nos comportarmos dentro 

de uma entrevista de emprego... o estar, o saber estar, o saber falar, 

pronto e esses módulos, essas disciplinas ensinam-nos a maneira como 
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nos havemos de comportar numa entrevista e explicar o que é que 

pretendemos no âmbito da entrevista” (Isabel). 

 

Relativamente à terceira sub-categoria, em que se codificou os discursos 

relativos a “experiências profissionais positivas” (tabela 5), os/as participantes 

relatam algumas experiências profissionais mais positivas, em que se destacam 

tipos de trabalhos em que os/as participantes estiveram envolvidos durante mais 

tempo e onde tinham contacto direto com o público: 

 

“A que trabalhei lá vinte, porque eu entrei lá com 14 anos por isso 

imagine com 14... trabalhei lá 21... saí de lá com 36, entrei para lá... 

pouco mais do que uma criança, com 14 anos a gente é uma 

adolescente, mas aqui há uns anos ainda eramos mais infantis... lá 

cresci como pessoa, como mulher... casei, tive filhos, ou seja, todo um 

percurso foi lá, a gente, ganhou raízes... custou-me bastante, acho que 

essa aí marcou-me por completo.” (Andreia).  

“(…) Houve uma altura na fábrica em que eu fazia transportes com 

clientes e lidava com os clientes, essa parte foi positiva, aliás lá está, o 

contacto com as pessoas...(…) de positivo, há muitas situações de 

colegas, criam-se amizades para a vida, ainda hoje tenho amigos, um 

dos meus melhores amigos conheci-o lá na fabrica e....” (Eduardo). 

 “Gostei de trabalhar nas lojas de roupa. Gosto do contacto direto com o 

público, de falar, de sugerir... é mais dinâmico, temos poucos momentos 

parados e isso eu gosto muito, gosto do movimento...” (Fábio). 

 

 Por outro lado, os/as participantes também contaram algumas 

“experiências profissionais negativas” (tabela 5) que tiveram, destacando-se 

períodos de insolvência das empresas onde trabalhavam e situações em que se 

sentiram desrespeitados/as no local de trabalho: 

“Acho que no meu último dia já sabia que ia fechar porque chegamos a 

um ponto que ele mandou mesmo pedir a insolvência porque já não 

tinham forma de nos pagar e... lembro-me de... a empresa era enorme, a 
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gente... eu chorei desde que saí do meu lugar, até casa.” (Andreia). 

 “A parte final…quando o proprietário da empresa com quem trabalhei 

muitos anos, nós ajudávamo-nos imenso porque ele era o gerente da 

empresa e era comercial, portanto ajudava-me a mim e eu ajudava-o a 

ele…eu o braço direito dele, digamos assim. Mas também sabia que podia 

contar comigo…quando ele fez a venda da empresa, ele passou a ser 

empregado também junto comigo…hum…lá está…se calhar…essa foi a 

parte pior.” (Francisca) 

 “Pela negativa, houve uma confeção em que eu trabalhei que... Muito má, 

muito má, muito má. Tratavam as pessoas como lixo, não respeitavam 

ninguém, eu cheguei a ir ao Centro de Emprego, eu fui para lá através do 

centro de Emprego e cheguei a ir ao Centro de Emprego fazer queixa 

dessa empresa...” (Sandra). 

 

5. Expectativas sobre o futuro 

Finalmente, a quinta categoria, Expetativas sobre o futuro, reflete as 

perspetivas dos sujeitos sobre os seus objetivos e metas a alcançar. Surgiram 

duas sub-categorias: Nível formativo e educacional que corresponde ao 

interesse ou não dos sujeitos participarem em mais formações; e a Nível 

profissional, que corresponde ao que esperam alcançar ao nível de 

empregabilidade e mercado de trabalho.  

Tabela 6 – Categoria principal: Expectativas sobre o futuro 

Categoria Frequência de resposta Participantes 

Nível formativo e 

educacional (5.1) 
23 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Lurdes; Sandra 

Nível profissional (5.2) 19 

Andreia; Eduardo; Francisca; 

Fábio; Tiago; Ana; Isabel; 

Lídia; Lurdes; Sandra 
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Relativamente às expetativas sobre o futuro a “nível formativo e 

educacional” (tabela 6), os/as participantes falam acerca do que esperam fazer 

após a formação. Alguns/as salientam o estágio que irão frequentar como parte 

integrante da formação, mas que, no entanto, não é indicador de boas 

expectativas de arranjar emprego: 

“(…) eu não estou assim 100% convicta que vá depois, no fim do estágio, 

ficar a trabalhar nessa área. Até porque...há...pessoas a sair da faculdade, 

universidades, doutoramentos e assim e quer dizer, e às vezes estão no 

desemprego e...nós através disto, com a idade que já temos, iremos ter 

essa oportunidade? É um grande ponto de interrogação. (Andreia).  

“Eu vou estagiar no hospital, é ponto assente também, porque foi o IEFP 

que nos arranjou o estágio, a não ser que nós próprios arranjemos e 

queiramos ser nós a nos orientar, podemos ir a uma instituição, o que 

seja, e propormos o estágio…e se essa instituição disser ok, nós dizemos 

ao IEFP e eles encaminham…mas…no caso do hospital, por norma eles 

aceitam sempre e portanto, como era para lá que eu queria ir fazer o 

estágio, não precisei de andar à procura.” (Francisca). 

“Não tenho expectativas de ficar. Porque sei que para o local que vou 

não... não tenho essa esperança... estou assim um bocadinho ansiosa, 

um bocado receosa por saber aquilo que me vai aparecer. É um desafio. 

Porque uma vez que a gente não sabe aquilo que vai fazer.” (Lídia). 

“(…) Nós no final da formação temos estágio de mês e meio, é obrigatório, 

e eu já arranjei e vou lá ficar a trabalhar. Engraçado é que eu não me vejo 

lá a trabalhar.” (Sandra). 

Ainda assim, alguns/as participantes mostram vontade de continuar a 

investir na formação, seja por motivos financeiros ou por crescimento e 

desenvolvimento pessoal. Três entrevistados/as mencionam, inclusive, o desejo 

no de ingressar num ensino superior: 

Porque é assim, eu neste momento já não estou pelo fundo de 

desemprego, terminou em janeiro... agora só estou mesmo com a 
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formação. Depois de acabar o estágio eu fico sem nada mesmo. (…) Se 

eu não conseguir arranjar alguma coisa no mercado de trabalho se 

calhar... vou... vou aprendendo mais um bocadinho e é uma maneira de 

angariar algum dinheiro... para as despesas ao menos... (Andreia). 

“Um objetivo assim a longo prazo é o... entrar na Universidade e fazer 

uma Licenciatura, é isso o meu sonho, o meu sonho é esse, é um sonho 

difícil, pelas dificuldades que iria ter caso chegue a entrar e se eu de facto 

conseguir entrar numa Universidade a nível de horários, ser trabalhador-

estudante não é fácil, seja qualquer tipo de formação, muito mais ensino 

superior pelas exigências que tem, porque normalmente... falo eu, sem ter 

experiência nenhuma, acredito que o ensino superior exija 100% de nós, 

entre ter de trabalhar, além de estar a fazer uma licenciatura, sei que vai 

ser uma tarefa "faraónica" (risos) sei lá... mas, mas era um sonho que 

tinha, fazer uma licenciatura (…).” (Eduardo). 

“Olha, formação vou tentar sempre fazer… porque isso é desde sempre… 

eu às vezes falo ao meu marido…porque ele gostava de saber falar Inglês, 

só arranha um bocadinho e eu disse-lhe “lembras-te quando eu andava a 

fazer os cursos de inglês, o que é que tu me dizias? Outro de Inglês? Olha, 

tivesses ido comigo porque agora ffaz-te falta…” (risos) Portanto, eu 

sempre investi um bocadinho…pode ser uma formação de 25h, não 

importa, a gente aprende sempre alguma coisa, aprende sempre qualquer 

coisa. Mesmo que seja só para relembrar o que já se aprendeu, não 

importa, relembra-se.” (Francisca). 

 “Hum...por acaso estou a ponderar em fazer um Mestrado…não sei… na 

altura optei por não ir imediatamente por essa via…sei que é cada vez 

mais natural tirar logo um Mestrado a seguir à Licenciatura…eu acabei 

por não optar por isso, achei que era mais importante para mim começar 

a trabalhar, ter uma experiência profissional e depois sim, tirar o Mestrado, 

mas pronto…agora penso mais nisso… mas preferia arranjar um trabalho 

primeiro na mesma (risos). Mas sim, gostava de tirar, porque lá está, como 

eu disse há bocado é mais uma forma de especialização…mas ao mesmo 

tempo acho que…mesmo não ter pensado muito nisso, acho que 
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formações mais pequenas podem ser também muito importantes…em 

tópicos mais específicos…” (Tiago). 

“Eu tenho um sonho... gostava de ainda ir para a universidade...” (Lurdes). 

 

Outros/as formandos/as não pretendem, para já, continuar a investir em 

formações, mas possivelmente no futuro, consoante as exigências sentidas no 

mercado de trabalho: 

“Penso que daqui a 5 anos não farei outras formações caso tudo corra 

bem a nível profissional como ambiciono..., mas quero fazer o curso de 

inglês e quem sabe de outras línguas para ter ainda mais hipóteses…” 

(Fábio). 

“(…) de momento não estou a pensar em, depois de acabar e de entrar 

no mercado de trabalho novamente... se me der bem não estou a pensar... 

só se precisar, se precisar aí vou procurar novas, novas formações... sim.” 

(Ana). 

“Se calhar vou ficar por aqui. Só se às vezes arranjar um emprego que 

exija mais... na área de informática ou das línguas, de resto... acho que 

não me estou a imaginar a fazer mais nenhuma formação.” (Isabel). 

“Formações não me estou a ver a fazer mais. A não ser que seja mesmo 

obrigada pela empresa ou isso.” (Sandra). 

Ao analisar os discursos dos/as participantes acerca do que se imaginariam 

a fazer daqui a cinco anos a nível profissional (tabela 6), destacam-se projetos e 

desejos profissionais diversos, em alguns casos não coincidentes com a área de 

formação que estão a frequentar:  

“Eu gostava de ter um negócio próprio... gosto muito do contacto com o 

público e... se tivesse a oportunidade de ter um... uma coisinha do género, 

por exemplo, ter um quiosque, pronto assim... uma coisinha desse género, 

gosto disso... gosto muito de culinária, adoro... só não segui a parte de 

culinária, hotelaria e assim porque tenho bastantes problemas de coluna 
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e devido ao esforço eu não podia. Mas era o que eu gosto porque gosto 

de fazer mesmo é...dentro disso (risos). Mas tenho de olhar às limitações 

que tenho...” (Andreia). 

“Acreditar é metade do serviço, por isso eu acredito que vou acabar o 

curso de Técnico Auxiliar de Saúde, o meu estágio vai correr muito bem 

e se não houver vagas no sítio onde vou estagiar, vou encontrar num outro 

sítio, dentro da área da saúde, vou trabalhar como auxiliar de saúde.” 

(Eduardo).  

“Em termos profissionais… eu gostava de ir para esta área e espero estar 

a trabalhar.” (Francisca).  

“(…) com esta formação que estou a tirar, penso que me vai abrir portas 

para a área da Restauração. Daqui a 5 anos... espero estar a trabalhar, 

nesta área da Restauração preferencialmente (risos).” (Fábio). 

“E daqui a 5 anos vejo-me a trabalhar (risos). Em carros, mas vejo-me a 

trabalhar. Sim, sim.” (Sandra).  

Alguns/as participantes, não têm ainda grandes expetativas definidas para o 

futuro, considerando-se o contexto social e económico adverso a esta dimensão 

projetual. Expressam, contudo, o desejo de estarem a trabalhar: 

“Bom…não sei… a verdade é essa… 5 anos acho que é muito tempo 

e…espero estar a trabalhar na minha área, sem dúvida alguma…agora 

objetivos concretos é um bocadinho difícil...eu prefiro fazer planos a mais 

curto prazo, porque lá está, estamos a viver uma altura complicada desde 

há uns anos para cá em que temos ciclos económicos um bocadinho 

difíceis…nunca sabemos muito bem o que vai acontecer… acaba por não 

nos deixar pensar muito a tão longo prazo…mas claro que quero sempre 

evoluir em termos salariais e em termos de carreira.” (Tiago). 

“Eu quero trabalhar, não quero ficar em casa que já fiquei muito tempo, 

estou cansada de estar em casa.” (Isabel). 

 “Isso agora é que eu não sei... (risos) isso é que eu não sei... (silêncio)... 

não faço a mínima ideia... gostava de estar, gostava de estar a trabalhar 



71 
 

nesta área, não é? E que já estivesse... no mercado de trabalho, já... e a 

trabalhar mesmo a sério, não é? [...] no estágio posso ficar, posso não 

ficar... lá está, volto outra vez para o desemprego...é assim.…eu espero 

estar a trabalhar.” (Lurdes). 

 

1.1.1 Síntese Integrativa 

 

Os/a dez entrevistados/as relevaram ter um percurso académico e 

profissional diversificado, bem como expectativas futuras distintas e diferentes 

entendimentos sobre a cidadania e o mercado de trabalho. Os discursos 

analisados permitiram-nos, portanto, obter informações muito ricas e amplas. 

Como tal, considerámos importante sintetizá-las, tendo sido construída a 

seguinte tabela: 

 

Tabela 7 - Perfil dos participantes 

Entrevistados/as 
Trajetória 

socioeconómica e 
educacional 

Cidadania Formação Emprego 

Andreia 

Desempregada sem 
subsídio 

Normativa + 
formação 

Imposição Muitas oportunidades 

9º ano (ensino 
noturno) 

Baixas 
expectativas 

Baixas expectativas 

Trajetória laboral 
prolongada 

    

Eduardo 

Desempregado   Por opção Muitas oportunidades 

12º ano 
Omnívora + 

emprego 
Boas 

expetativas 
Boas expetativas 

Trajetória laboral 
prolongada 

      

Francisca 

Desempregada sem 
subsídio 

  Por opção Muitas oportunidades 

12º ano Omnívora   Boas expetativas 

Trajetória laboral 
prolongada 

  
Boas 

expetativas 
  

Fábio 

Desempregado   Por opção Muitas oportunidades 

9º ano 
Convencional I 
+ emprego + 

formação 

Boas 
expetativas 

Boas expetativas 

Trajetória laboral 
curta 

      

Tiago 

Desempregado   Imposição 
Poucas 

oportunidades 

Licenciatura 
Cívico-

convencional I + 
emprego 

Baixas 
expetativas 

  

Trajetória laboral 
curta 

    Baixas expetativas 
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Ana 

Desempregada   Imposição Muitas oportunidades 

9º ano 
Cívico-

normativo 
    

Trajetória laboral 
prolongada 

  
Baixas 

expetativas 
Baixas expetativas 

Isabel 

Desempregada   Imposição 
Algumas 

oportunidades 

9º ano 
Não-

convencional + 
formação 

  Baixas expetativas 

Trajetória laboral 
prolongada 

  
Baixas 

expetativas 
  

Lídia 

Desempregada    Por opção 
Poucas 

oportunidades 

9º ano 
Normativa + 
formação + 
emprego 

Baixas 
expetativas 

  

Trajetória laboral 
curta 

   Baixas expetativas 

Lurdes 

Desempregada   Por opção 
Poucas 

oportunidades 

9º ano 
Normativa + 

emprego 
Boas 

expetativas 
  

Trajetória laboral 
prolongada 

    Baixas expetativas  

Sandra 

Desempregada 

Cívico-
convencional II 

+ emprego 

Imposição Muitas oportunidades 

9º ano 
Baixas 

expetativas 
Boas expetativas 

Trajetória laboral 
prolongada 

    

 

Na tabela 7 pode-se observar os perfis de cada participante no que diz 

respeito à sua trajetória académica e profissional e às suas conceções sobre 

cidadania, formação e emprego. Para uma maior clarificação no que diz respeito 

ao conceito de cidadania, os/as participantes foram organizados da seguinte 

forma: aqueles/as que selecionaram as imagens ‘votar’ e ‘pagar impostos’, 

inserem-se numa visão ‘normativa’ da cidadania; aqueles/as que apenas 

escolheram a imagem relativa ao ‘voto’, inserem-se na visão ‘convencional I’; 

os/as que optaram apenas por ‘pagar impostos’, fazem parte da visão 

‘convencional II’; os/as que optaram pelas imagens correspondentes a ‘Participar 

em manifestações’, inserem-se na noção de cidadania ‘não-convencional’; os/as 

que estão representados/as como ‘omnívoros’ correspondem a uma conceção 

de cidadania que combina formas convencionais e não convencionais de 

participação; e por fim, o/as participantes que escolheram as imagens relativas 

a ‘fazer voluntariado e doações’ fazem parte do que se denominou de conceção 

‘cívica’ de cidadania. Esta categorização radica de investigações no campo da 

participação cívica e política que dão conta, por um lado, da distinção entre 
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práticas de cidadania normativas e convencionais e, por outro lado, de modos 

não convencionais e alternativas de expressão política (e.g., Menezes et al., 

2012; Malafaia et al., 2012). Adicionalmente, o termo ‘omnívoro’ decorre de um 

estudo nesta área que apresenta e discute o conceito de “civic omnivore”, 

explorando a assunção da pluralização do envolvimento cívico e político e, 

portanto, a expansão de repertórios que combinam formas convencionais e não 

convencionais (Hustinx, Meijs, Handy, & Cnaan, 2012). 

Relativamente à dimensão da formação, organizámos os/as participantes 

entre aqueles/as que estão a frequentar o curso de formação por opção ou por 

imposição e também quais as suas expetativas gerais. Na coluna ‘emprego’, 

encontram-se as opiniões dos/das participantes acerca do mercado de trabalho 

atual (muitas oportunidades, poucas ou algumas), bem como as suas 

expetativas para o futuro (altas ou baixas). 

Pode-se verificar que ‘votar’ é o mais referido (8 vezes), como fazendo parte 

de algo que corresponde a uma boa cidadania. De seguida, ‘ter um emprego’ é 

referido 6 vezes, surgindo depois o ‘pagar impostos’ e ‘estar em formação’ (5 

vezes). A ‘participação em manifestações’ e o ‘fazer voluntariado e doações’ são 

formas de participação e exercício da cidadania só referidas 3 vezes. As únicas 

formandas que não referiram ‘votar’ estão na formação por imposição e têm 

baixas expetativas quanto à mesma. Pode-se também observar que nenhum 

participante escolheu exatamente o mesmo conjunto de imagens, isto é, existem 

participantes que optaram tanto pelo ‘votar’, como pelo ‘ter emprego’, mas uns 

adicionaram o ‘estar em formação’ e outros o ‘participar em manifestações’, por 

exemplo.   

Todos/as os/as participantes que realizaram a formação por imposição do 

IEFP, referiram ter baixas expetativas relativamente à mesma e apenas um 

indica ter boas expetativas para o futuro, no que diz respeito a encontrar um 

trabalho. De uma forma geral, os/as participantes têm baixas expetativas acerca 

do mercado de trabalho atual, ou seja, não esperam que seja fácil encontrar um 

emprego. Os/as três participantes que referiram existir poucas oportunidades no 

mercado de trabalho atual têm em comum a opinião de que um/a bom/a 

cidadão/ã deverá votar, ter um emprego e pagar impostos. 
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IV – Discussão e Conclusão 

 A realização desta investigação teve como propósito atingir os objetivos 

específicos delineados previamente – compreender o percurso formativo e 

profissional de pessoas que frequentam formações subsidiadas; identificar 

características das formações subsidiadas e perceber de que forma estas são 

vistas pelas pessoas que as frequentam; aceder às conceções de cidadania e 

de mercado de trabalho de pessoas que frequentam formações subsidiadas. 

Para isso, tivemos por base a seguinte questão de investigação: Qual a relação 

entre conceções de cidadania e conceções do mercado de trabalho de jovens 

que frequentam formações subsidiadas da medida Vida Ativa do IEFP? 

 Quanto ao percurso formativo e profissional de pessoas que frequentam 

formações subsidiadas, pode dizer-se que existem alguns pontos em comum. 

Relativamente ao percurso formativo, verifica-se o abandono escolar precoce, 

tanto por opção, como por falta de recursos financeiros. A maioria estudou até 

ao 9º ano, não tendo atingido o nível de escolaridade obrigatório. Tal como indica 

o estudo de Neves (2012), verifica-se que o principal motivo que leva um/a adulto 

a voltar a estudar é o facto de ter sido reencaminhado pelo IEFP. Os/as 

participantes ingressaram na formação do IEFP, outros/as apenas para não 

perderem o subsídio de desemprego, outros viram uma boa oportunidade de 

crescimento pessoal, académico e profissional.  Considera-se importante referir 

que, relativamente à motivação intrínseca do/a participante para a frequência da 

formação, apenas foi referido o ‘motivo epistémico’ (Carré, 2001), ou seja, a 

motivação reside na procura de novos saberes e aprendizagens. Quanto à 

motivação extrínseca, de um modo geral, está associada aos subsídios e apoios 

por parte do Estado, que os/as formandos/as não podem perder. Estes dados 

corroboram os resultados da investigação de Caleiras (2011), onde o autor 

explica que os programas de formação são muitas vezes usados para prolongar 

as prestações de desemprego, ou obter graus escolares superiores. Desta 

forma, é possível afirmar que a formação não está a ser utilizada de forma a 

preparar para o mercado de trabalho. Aliás, como vimos na apresentação de 

resultados, os/as participantes referem várias limitações destas formações, 

nomeadamente quanto à real consideração das motivações formativas de cada 

pessoa, bem como dos diversos percursos e experiências individuais. Além 
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disso, a descrença quanto à eficácia destas experiências formativas na obtenção 

de emprego foi evidente, mesmo por parte de quem as avalia positivamente 

como experiências de aprendizagem de novas competências técnicas e, até, 

relacionais. 

Sobre o percurso profissional, pode constatar-se que existem 

experiências profissionais longas (no mesmo local) e também experiências 

profissionais curtas (em diferentes áreas), tendo culminado em situações de 

desemprego. Em linhas gerais, pode afirmar-se que tanto o abandono escolar 

precoce, como o desemprego, conduziram de algum modo à frequência de uma 

formação subsidiada do IEFP, em que os/as formandos/as procuraram aumentar 

o seu nível académico e melhorar a situação profissional num contexto social e 

económico adverso e cada vez mais exigente, com variações constantes nas 

características do mercado de trabalho (Távora, Vaz & Coimbra, 2012). 

 Quanto às características das formações subsidiadas e de que forma 

estas são vistas pelas pessoas que as frequentam, a crítica à forma como os 

módulos estão organizados e a respetiva carga horária, foi relevante nos 

discursos dos/das formandos/as. Tanto os/as formandos/as que procuraram a 

formação por iniciativa própria, como aqueles que se sentiam ‘obrigados/as’, de 

forma a não perder benefícios sociais, sentiam que deveriam existir mais 

módulos práticos e menos módulos teóricos. De qualquer forma, as formações 

foram tidas como relevantes pela maioria, embora podendo não ser conducentes 

à inserção no mercado de trabalho. É crucial que o carácter de “obrigatoriedade” 

destas formações seja analisado politicamente, sob risco de não estarem de 

facto a contribuir para inserção no mercado de trabalho e, pelo contrário, estarem 

a reforçar a fragilidade social destas pessoas que assistem à diminuição da sua 

margem e liberdade de escolha. Neste sentido, parece assistir-se a uma 

organização social que sinaliza e distingue entre ‘cidadãos/ãs de primeira classe’ 

e ‘cidadãos/ãs de segunda classe’. Outros estudos têm já apontado o efeito 

potencialmente perverso das políticas de apoio à contratação de pessoas 

subsidiadas, mostrando inclusivamente que as entidades empregadoras tendem 

a não aderir a este tipo de medidas de ativação (Botelho, 2010; Ribeiro, 2018). 

Aliás, sublinha-se que este paradigma de ativação pode estar a conduzir a 

efeitos opostos à sua génese, com consequências significativas em termos 

sociais e de cidadania. Como refere Beatriz Paiva (2003):  
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“o esquema das medidas ativas é percebido por muitos especialistas 

como um retrocesso da montagem do sistema de proteção social da 

cidadania, tanto pelo seu carácter compulsório, como pelo moralismo que 

está explícito na base da sua argumentação ideológica (pp. 101-102). 

  Posto isto, os/as entrevistados/as reconhecem a necessidade de 

renovação e reestruturação das formações do IEFP, de forma a que exista uma 

maior componente prática e que tente ir de encontro aos percursos individuais 

diferenciados  e às diferentes motivações e interesses da população alvo. De 

facto, sobre este tipo de formações “questiona-se a real autonomia do[a] 

beneficiário[a] na construção do seu projeto de inserção” (Ribeiro, 2018, p. 95) 

No que diz respeito às conceções de cidadania de pessoas que 

frequentam formações subsidiadas, observa-se que, de uma forma geral, há 

uma prevalência por visões mais normativas e convencionais do que deve ser 

uma boa cidadania, ligada sobretudo a deveres e obrigações (votar, pagar 

impostos, ter emprego e estar em formação). Verifica-se que 60% da amostra 

considera que ser um/a bom/a cidadão/ã significa ‘ter um emprego’ e, portanto, 

poder contribuir para a sociedade, o que leva a crer que as pessoas que se 

encontram em situação de desemprego consideram-se melhores cidadãos/ãs 

quando estão a trabalhar. Como é dito por um dos entrevistados, “o trabalho é 

peça fundamental da cidadania” (Eduardo). Por outro lado, metade da amostra 

considera que uma pessoa que se encontra a realizar uma formação é, por isso 

mesmo, um/a bom/a cidadão/ã. Do mesmo modo, 50% da amostra considera 

que ser um/a bom/a cidadão/ã implica pagar impostos e que, tal como o ato de 

‘votar’, se trata de um dever cívico, corroborando o estudo de Malafaia e colegas 

(2012), sobre a importância atribuída por jovens portugueses/as e de origem 

imigrante ao cumprimento de deveres e obrigações (que vêm com a maioridade 

e a ocupação de um emprego) na consideração de uma cidadania de plenos 

direitos. As pessoas em situação de desemprego consideram-se bons/as 

cidadãos/ãs quando votam e quando pagam os seus impostos. Se 

considerarmos que este paradigma de ativação assenta numa lógica de moeda 

de troca, em que o Estado exige a ativação do indivíduo (que deve estar ou a 

trabalhar ou em formação) em troca do acesso a benefícios sociais, os/as 

participantes deste estudo revelam uma internalização destes pressupostos. 
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É também importante salientarmos as dimensões positivas associadas a 

estas formações durante as entrevistas aos/às participantes. Foi referido que a 

formação faz com que as pessoas em situação de desemprego se sintam 

cidadãos/ãs ativos/as na sociedade porque, se por um lado não têm emprego e 

não se consideram bons/as cidadãos/ãs, por outro lado o facto de estarem em 

formação, concede-lhes um sentimento semelhante de inclusão na sociedade, 

enquanto cidadãos/ãs ativos. As aprendizagens, algumas técnicas e outras 

relacionais e interpessoais, foram também assinaladas pelos/as entrevistados/as 

e não devem ser negligenciadas, ainda que se indique as baixas expectativas 

em termos de reinserção profissional, reforçando resultados de outros estudos 

(Silva, 2015). Como foi assinalado por alguns/as formandos/as, no caso de não 

arranjarem emprego, a opção pode ser de continuar em ciclos de formação, de 

forma a garantir rendimento. De acordo com os dados apresentados, verifica-se 

que apesar de os/as formandos/as terem conhecimento da existência de 

oportunidades em algumas áreas, consideram que elas não são muitas vezes 

coincidentes com a área de formação em que se encontram envolvidos/as e, por 

outro lado, perspetivam o mercado de trabalho atual como precário e exigente 

(em termos de experiência profissional e qualificações académicas, por 

exemplo). Estes são fatores que, na opinião dos/as entrevistados/as, levam à 

desigualdade e à discriminação, despojando-os/as de perspetivas de futuro. 

Com efeito, observa-se que, de uma forma geral, os/as participantes têm baixas 

expetativas quanto a encontrar um emprego, apesar da formação estar 

tradicionalmente associada a efeitos positivos na empregabilidade (Card & 

Sullivan, 1988). No entanto, a realidade política e social atual deve ser tida em 

conta nesta análise, para se compreender de que forma os sistemas sociais, 

incluindo de educação e formação, se ajustam a conjunturas económicas 

complexas, que tendem a agudizar a exclusão e a vulnerabilidade social, 

económica e simbólica. Daqui sugere a necessidade da realização de mais 

estudos atuais, incluindo desenhos longitudinais. 

 

  



78 
 

V – Considerações Finais 

 

Na reta final desta dissertação é essencial refletir acerca das dificuldades 

encontradas, as limitações da amostra e as mais-valias desta pesquisa, bem 

como sugerir caminhos de investigação futuros. 

Quanto às dificuldades, surgiram ainda na parte inicial da investigação, no 

que diz respeito à definição e constituição da amostra. Depois de se ter definido 

que deveriam ser pessoas em situação de desemprego, a frequentar uma 

formação subsidiada do IEFP, o período entre o contacto com os/as 

participantes, a marcação de encontro e a realização da entrevista, foi longo. No 

que diz respeito à constituição da amostra, o número de participantes é reduzido, 

comparando o número de pessoas que integram as formações subsidiadas do 

IEFP. Assim, não sendo uma amostra com grande representatividade, não será 

possível a generalização dos resultados obtidos.  

Apesar das limitações, esta investigação permitiu uma reflexão e uma 

análise mais abrangente sobre as experiências e perceções de pessoas 

frequentam formações subsidiadas que nem sempre é percetível à sociedade, 

contribuindo assim para a investigação neste campo. Esta investigação, para 

além de dar contributos à comunidade científica, permite refletir acerca das 

políticas de educação e formação em vigor hoje em dia. A obrigatoriedade das 

formações deverá ser repensada, para que não sejam esquecidas as 

expetativas, sonhos e motivações destas pessoas. 

De qualquer forma, ficará muito por fazer e melhorar. Para pesquisas 

futuras sugere-se um estudo qualitativo longitudinal, no sentido de acompanhar 

os/as formandos/as desde o início da formação até ao final. Só desta forma se 

conseguirá compreender, de facto, que impacto a formação teve na procura de 

emprego e até mesmo a nível pessoal, na autoestima dos/as formandos/as, nas 

competências apreendidas e no modo como se perspetivam enquanto 

cidadãos/ãs numa democracia que não deve ser refém do emprego e da 

formação.  
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Apêndice A 

 

Guião - Entrevista 

1) Apresentação 

1.1. Pode, por favor, apresentar-se (nome, idade, onde vive, habilitações escolares, situação 

profissional)? 

1.2. Pode falar-me um pouco sobre o seu percurso escolar e profissional até agora?  

1.2.1. Até que ano estudou?; pretende voltar a estudar?  

1.2.2. Houve interrupções e/ou retenções durante o percurso escolar? porquê? 

1.2.3. Quando é que começou a trabalhar?; como arranjou esse emprego? 

1.2.4. Que experiências profissionais já teve? qual a que mais o/a marcou e porquê? 

 

2) Experiência na formação Vida Ativa (IEFP) 

2.1. O que o/a levou a ingressar na formação Vida Ativa? Quais as principais 

motivações? 

 

2.2. Quais as suas principais expectativas quando começou esta formação? Em que 

medida sentiu que estas expectativas foram correspondidas? 

 

2.3. Pode indicar-me alguns pontos positivos e negativos desta formação? 

 

3) Conceções de cidadania 

3.1. Para si, há alguma relação entre cidadania e formação? Se sim, qual? 

 

3.2. Considera-se um/a cidadão/ã ativo/a? Este modo como pensa em si enquanto 

cidadão/ã alterou-se de alguma forma durante a experiência de formação? 

3.3. Vou mostrar-lhe algumas imagens e gostaria que escolhesse 3 imagens que, na sua 

opinião, representam o que é ser um bom cidadão. (justificar a escolha das imagens). 

 

4) Representações sobre o mercado de trabalho 

3.1. Que papel acha que a formação tem na inserção e desempenho no mercado de 

trabalho? [ligação com a expectativas do/a entrevistado/a, no caso de ser 

desempregado/a] Já pensava assim antes de ingressar na formação Vida Ativa?  

 

3.2. O que pensa do mercado de trabalho atual? (e.g., o modo como está estruturado, 

as oportunidades profissionais existentes)? Já pensava assim antes de ingressar na 

formação Vida Ativa? 
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3.3. A sua relação com o mercado de trabalho afeta o modo como se vê como cidadão? 

De que modo, e como? 

5) Expectativas e recomendações 

5.1. Como se imagina em termos profissionais e formativos daqui a 5 anos? 

5.2. Se pudesse decidir sobre o modo como a formação Vida Ativa está organizada, o 

que mudaria? 
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Anexo A 

 

Consentimento Informado 

 

Caro/a participante: 

Está a ser convidado/a participar num estudo de mestrado que pretende compreender a relação 

entre cidadania e mercado de trabalho de jovens adultos/as que frequentam formações 

subsidiadas. Este estudo está a ser realizado no âmbito do Mestrado em Educação e Formação 

de Adultos, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

sob a supervisão da Doutora Carla Malafaia. 

Antes de tomar uma decisão informada sobre a sua participação, é importante que receba 

informações adequadas. Para isso, pedimos, por favor, que leia este documento. 

Objetivo desta participação 

Está a ser convidado/a a participar numa entrevista, na qual será solicitada a sua opinião sobre 

questões relacionadas com a sua experiência de formação, o modo como vê o mercado de 

trabalho e a forma como entende a cidadania. 

Natureza e consequências da participação 

A participação é voluntária. 

Tem o direito de desistir ou retirar o consentimento para participação a qualquer momento, sem 

consequências negativas para si. 

Esta entrevista será audiogravada, e, posteriormente, transcrita pela investigadora. 

Serão garantidos o anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos, em todas as fases e 

produtos da investigação. 

Não se preveem riscos de maior ou benefícios económicos decorrentes desta participação. 

 

Nome: __________________________________________________ Data de 

nascimento:_______________ 

Ao assinar em baixo, eu concordo que: 

• Li as informações no documento, entendi o seu conteúdo e todas as informações 

fornecidas oralmente pela investigadora. 

• Estou consciente de que a participação no estudo é voluntária, sem coerção, e que tenho 

o direito de me retirar do estudo em qualquer momento, sem indicar qualquer motivo e 

sem consequências negativas. 

• Estou consciente da natureza das atividades do estudo e da inexistência de riscos de 

maior ou de benefícios económicos decorrentes desta participação.  

 

                             Concordo                                            Não Concordo   
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participar no estudo, no conhecimento de que tal consentimento é dado livremente. 

 

 

Porto, ______________________                                                                     

____________________________ (Assinatura do/a entrevistado/a) 

 

____________________________ (Assinatura do/a investigador/a)                                      

 


