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Resumo 

 
Os fenómenos sociais têm múltiplas dimensões, que nem sempre são convenientemente exploradas. O 
desemprego como fenómeno social não foge à regra e as representações dos atores sociais envolvidos (pessoas 
desempregadas) não têm sido privilegiadas nas tentativas de compreensão e de combate ao fenómeno. Sabemos 
muito sobre o desemprego e pouco sobre os desempregados. As perspetivas dos desempregados sobre o 

desemprego são um terreno sociológico pouco explorado. Este texto explora uma abordagem endógena sobre o 
desemprego, distanciando-se das abordagens meramente quantitativas. Procura lidar com o tema a partir da ótica 
explicativa dos atores sociais, que vivem e dão corpo ao fenómeno do desemprego. Com base na aplicação de um 
questionário a pessoas desempregadas, este texto apresenta os resultados preliminares da inquirição levada a 
efeito e procura contribuir para a discussão sobre a validade de um sistema de representações do desemprego que 
flui das pessoas desempregadas.  

 

Abstract 

 
The social phenomena has multiple dimensions, which are not always properly explored. Unemployment as a 
social phenomenon is no exception and the representations of the social actors involved (unemployed people) 
have not been privileged in attempts to understand and combat the phenomenon. We know a lot about 
unemployment and little about the unemployed. The perspectives unemployed people have on unemployment are 
a sociological terrain little explored. 
This paper explores an endogenous approach on unemployment, distancing itself from the purely quantitative 
approaches. It seeks to deal with the issue from the perspective of social actors, who experience and give shape to 
the phenomenon of unemployment. Based on the application of a questionnaire to unemployed people, this paper 
presents the preliminary results of the inquiry carried out and seeks to contribute to the discussion on the validity 

of a system of representations of the unemployment which flows from unemployed people. 
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1. Prólogo 

A população ativa portuguesa esteve sujeita no decorrer dos últimos anos (2006-2015) a um conjunto de 

transformações (Fabrício, Lopes e Sobral, 2014), algumas das quais estão refletidas nas variações 

quantitativas da população empregada e da população desempregada, relacionáveis com a mercadorização do 

risco e a desnormalização do trabalho (Beck, 2002 & 2003; Sallaz, 2013). 

No entanto, para além das variações quantitativas das transformações, que envolveram a ocorrência de 

fenómenos de erosão seletiva em determinados subconjuntos etários da população ativa (Fabrício, Koene e 

Sobral, 2015), existem outras dimensões nas transformações que são merecedoras de atenção. Mais do que o 

desemprego que se expressa de modo quantitativo, encontram-se disponíveis, se assim o entendermos, outras 

possibilidades de leituras sobre o desemprego, com manifesto pendor qualitativo e enraizamento nos 

próprios desempregados. 

O desemprego não obedece a um registo social único, não admite leituras uníssonas, sobretudo, se 

considerada a existência de trajetos e de quadros de referências diferentes entre os que lhe dão corpo e que 

fazem do fenómeno uma construção social ampla, ambivalente e paradoxal (Bauman, 1997). Os diferentes 

registos, as leituras particulares sobre o desemprego, num contexto de modernidade líquida (Bauman, 2001), 

são territórios exploráveis para a análise sociológica. Podem e devem ser considerados, para além de objetos 

sociológicos, pelos agentes públicos que se ocupam das políticas e das estratégias de reinserção dos 

desempregados no mercado de emprego, sobretudo, quando estes mercados se regem por dinâmicas inscritas na 

ordem capitalista contemporânea (Sennet, 2006; Luttwak, 2000; Plihon, 2003; Boltanski & Chiapello, 1999). 

Assim, as representações dos atores sobre o desemprego são terrenos sociológicos que constituem o cerne 

deste texto, cujo propósito é apresentar os resultados preliminares de uma inquirição (2016) dirigida a 

pessoas desempregadas e inscritas na Autoridade de Emprego da Região Autónoma da Madeira (RAM). 

Trata-se de um exercício que procura contribuir para a tipificação dos fatores responsáveis ou explicativos do 

desemprego, a partir dos próprios desempregados (Furnham, 1982), com o objetivo de sujeitá-los -

posteriormente- a um esquema simplificado de representações, que na prática reduz a complexidade do 

fenómeno (sem pretender aligeirá-lo), para torná-lo mais legível e compreensível. 

A abordagem empreendida (e aqui relatada) procura distanciar-se dos exercícios centrados na variação das 

taxas e na aritmética dos empregos destruídos, criados ou disponíveis, visto que subjacente tem sempre 

presente o propósito de estabelecer representações-chave sobre o desemprego, sempre na perspetiva pouco 

auscultada (e auscultável) dos atores sociais que desempenham os papéis (Goffman, 1959) de 

desempregados, que como sabemos são (por norma) pouco acessíveis e considerados nas tentativas de 

compreensão do desemprego, em particular, o desemprego vivido no decorrer da última década num 

mercado de emprego muito concreto: o da RAM. 

2. Sobre o desemprego geral e por escolaridade na RAM (2006-2015) 

As transformações no mercado de emprego da RAM (2006-2015) são inquestionáveis. Coincidem com a 

reconfiguração do mercado de emprego regional, que não ficou alheio às tendências gerais, normalmente, 

imputáveis à dinâmica dos mercados de emprego dos sistemas económicos capitalistas contemporâneos: 

relações de produção e consumo globalizadas (Atzeni, 2013), fenómenos de estratificação e de segmentação 

do trabalho (Kalleberg, 2009), metamorfoses nas relações de emprego (Kovács, 2002), em consonância com 

o vigor dos denominados new employment arrangements (Carré, Ferber, Golden & Hersenberg, 2000) e non-

standard employment (Koch & Fritz, 2013). 

Efetivamente, o mercado de emprego da Madeira no período considerado foi palco de várias transformações, 

que estão espelhadas no comportamento e na evolução das diferentes dimensões que edificam a população 

ativa, a população desempregada (Gráfico 1) e a população empregada da RAM (Fabrício, 2016).  
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Gráfico 1 

 

Do palanque que constitui a observação e a análise retrospetiva de um passado recente, hoje compreendemos 

como durante o período analisado (2006-2015), a população ativa da RAM aumentou e reforçou-se nos 

níveis mais avançados de escolaridade, mas passou -simultaneamente- a integrar um fenómeno de erosão 

etária e geracional, que constitui um motivo de preocupação, face às suas potenciais repercussões. Este foi 

um período em que o número de desempregados aumentou, bem como o desemprego entre os jovens, com o 

aumento do desemprego a manter correlações com os níveis de escolaridade. A procura do primeiro emprego 

cresceu mais do que a procura de um novo emprego e o desemprego de longa duração acabou por crescer e 

tornar-se maioritário. Foi um tempo em que o setor “Indústria, Energia, Água e Construção” contribuiu 

generosamente para a formação global do desemprego, face ao aumento da procura num contexto de 

diminuição da oferta de emprego. Entre 2006 e 2015 assistiu-se à diminuição da população empregada na 

RAM, que se fez sentir particularmente no grupo etário “sub-45 anos”. A população empregada apenas 

aumentou nos grupos etários com “45 ou + anos”, com o aumento do emprego a ser proporcional ao nível de 

escolaridade. Deste modo, no período em apreço as transformações registadas no emprego implicaram também 

a redução do número de “trabalhadores por conta de outrem” e de “trabalhadores por conta própria como 

empregadores”, mas também a diminuição do tempo de trabalho “a tempo completo”, o aumento do tempo de 

trabalho “a tempo parcial” e a diminuição dos “contratos de trabalho sem termo”. De 2006 a 2015 viveu-se um 

período de redução do emprego no setor secundário e de crescimento no setor primário e terciário no mercado 

de emprego da Madeira, que foi igualmente palco do aumento dos despedimentos coletivos e da conflitualidade 

laboral, que se fizeram acompanhar da redução da regulamentação coletiva de trabalho. 

Assim sendo, apesar da sua pequena dimensão, insularidade ou ultraperificidade, o mercado de emprego da 

Madeira não ficou imune às tendências exteriores, nomeadamente, em matéria de formatos de emprego mais 

instáveis, entendidos como expressões de maior fragilidade, temporalidade contratual, vulnerabilidade ou 

precaridade nos laços laborais (Fabrício, 2016). 

Todavia, num contexto de crescimento do desemprego geral, as transformações não se esgotaram no 

aumento do número dos desempregados. Sobram ainda outros enfoques para a análise do fenómeno. Por 

exemplo: é possível discernir os moldes particulares que afetaram a situação dos licenciados e dos 

diplomados de 1º ciclo superior no mercado de emprego da RAM (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 

 

A situação vivida neste subgrupo da população desempregada (desempregados licenciados ou com um 

diploma de 1º ciclo superior) é digna de destaque. Adquiriu características peculiares, em nosso entender, 

próprias de um enclave. Por um lado, este subgrupo estava embutido numa população ativa que melhorou os 

seus níveis de escolaridade e que apenas permitiu o aumento localizado da população empregada; por outro 

lado, o mesmo subgrupo viu-se flanqueado pela diminuição do número de ativos empregados com um nível 

de escolaridade igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico. 

É a partir dos esforços de focagem mais refinados que hoje compreendemos como a relação que se 

estabeleceu entre (des)emprego e escolaridade fez-se de ambivalências e paradoxos, integrando algumas 

dinâmicas insuspeitas à partida: quanto maior o nível de escolaridade, maior foi o crescimento do 

desemprego, mas também quanto maior o nível de escolaridade, maior foi o crescimento observado na 

população ativa e na população empregada. 

Longe das dinâmicas lineares ou da alegada transparência aritmética, o caso particular do desemprego dos 

licenciados e dos diplomados de 1º ciclo superior na RAM constitui um exemplo das limitações das 

abordagens meramente quantitativas e reforça a pertinência dos enquadramentos mais multidimensionais, 

capazes de ingressar no território dos fatores responsáveis ou explicativos da existência do desemprego, 

baseados na auscultação dos próprios intervenientes: os desempregados. Na prática, mais do que conhecer 

exaustivamente os números do desemprego, importa saber mais sobre os desempregados e explorar uma 

perspetiva endógena do desemprego.  

3. Notas metodológicas de uma perspetiva endógena sobre o desemprego 

O foco de um processo de auscultação dos desempregados sobre o desemprego estabelece-se forçosamente 

além do apuramento dos resultados do desemprego, que como sabemos vive fundamentalmente do exercício 

de quantificação. Para além da contabilização, tão rotineira nas perspetivas exógenas dos fenómenos sociais, 

uma perspetiva endógena interessa-nos em aceder a outro nível. Move-se em direção a um conjunto de 

perspetivas, que brotam doutra proveniência e que permitem estabelecer representações e explicações sobre o 

desemprego, sempre, a partir dos sujeitos sociais que dão corpo ao fenómeno (Figura 1).  



 

7 de 16 

 

 

Figura 1 

No fundo, o empreendimento subjacente a esta perspetiva está relacionado com o trabalho de investigação 

que possibilita esboçar uma proposta de um sistema representativo sobre o desemprego, estabelecido tendo 

em consideração os recursos interpretativos e explicativos dos atores sociais que se encontram a viver uma 

situação de desemprego. 

Tendo como universo a população desempregada inscrita na Autoridade de Emprego (IEM - Instituto de 

Emprego da Madeira), que em janeiro de 2016 cifrava-se em 22.877 pessoas, foi estabelecida uma amostra 

formada por 379 indivíduos, com as características, o nível de heterogeneidade e a estratificação enunciadas 

(Quadro 1), à qual foi ministrado um questionário contendo 20 perguntas, todas contendo uma escala impar 

de 5 possibilidades de resposta (“discordo totalmente”, “discordo”, “não discordo, nem concordo”, 

“concordo” e “concordo totalmente”), para além dos campos de caracterização sociodemográfica (género, 

idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, tempo de desemprego e motivo para estar inscrito como 

desempregado). 

   

 

Quadro 1 

 

Conscientes das limitações e das dificuldades resultantes da opção metodológica seguida, em grande medida 

decorrentes da dificuldade em aceder aos potenciais inquiridos, sendo certo que muitos viriam a denotar 
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dificuldade ou incapacidade em interpretar e responder aos questionários
1
, obtiveram-se os seguintes 

resultados preliminares, a partir dos quais foi estabelecido um esquema simplificado de representações sobre 

o desemprego. 

4. Um esquema simplificado de representações sobre o desemprego 

As questões que integraram o questionário aplicado tinham subjacente um esquema simplificado de três 

grandes representações (Furnham, 1982): as representações individualistas, as representações coletivistas e 

as representações determinísticas (Figura 2). Foi com base nestes que procurámos discernir o vigor do 

epicentro explicativo para o desemprego segundo os desempregados. 

 

 
 

Figura 2 

 

O universo das estratégias e das características integradas nas representações individualistas (Quadro 2) 

colocavam as estratégias e as características individuais como explicações prevalecentes para a situação de 

desemprego. 

 

 

Quadro 2 
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As questões do questionário referentes às representações individualistas exploravam os seguintes aspetos: o 

evitamento perante um emprego com remuneração inferior ao subsídio de desemprego, a preguiça, o 

desinteresse ou esforço insuficiente na procura de emprego, o vigor de determinados traços de personalidade, 

a baixa escolaridade e formação, a reduzida disponibilidade para a mobilidade, a resistência à mudança e as 

limitações cognitivas. 

No que concerne às representações coletivistas é possível caracterizá-las como sendo as representações que 

colocam as ações socioeconómicas exteriores ao indivíduo como explicações prevalecentes para a situação 

de desemprego. 

Deste modo, as políticas governativas, as empresas débeis e pouco competitivas, a imigração, a atuação 

sindical, a economia de mercado, o consumismo ou a má gestão integram o universo das representações 

coletivistas (Quadro 3). 
 

 

Quadro 3 

 

Relativamente às representações determinísticas, esclareça-se o seguinte: remetiam para a existência de 

variáveis independentes da vontade do sujeito da ação, das quais o indivíduo seria refém ou vítima. A 

existência de computadores, máquinas, doenças, incapacidades físicas, ou mesmo, a sorte e a crise 

correspondiam a explicações para a situação de desemprego, segundo as representações determinísticas 

(Quadro 4). 
 

 

Quadro 4 

4. 1 Representações Individuais 

As representações individualistas (Anexo 1), ancoradas nas estratégias e nas características individuais, 

obtiveram uma discordância significativa entre os inquiridos, sobretudo, quando o evitamento perante um 



   

10 de 16 

 

emprego com remuneração inferior ao subsídio de desemprego (Q2), a preguiça, o desinteresse (Q4), o 

esforço insuficiente na procura de emprego (Q7), o vigor de determinados traços de personalidade (Q9) e as 

limitações cognitivas (Q18) integraram o leque das explicações consideradas para explicar o desemprego 

(Quadro 5). 
 

 

Quadro 5 

Refira-se que cinco das oito questões disponíveis (Q2, Q4, Q7, Q9 e Q18) obtiveram níveis elevados de 

discordância (>50%), ainda que os níveis de discordância verificados possam e mereçam ser conjugados com 

os valores alcançados na opção de resposta neutra. 

As explicações relacionadas com a escolaridade e a formação reduzidas (Q11), a reduzida mobilidade 

individual (Q14) e a capacidade de adaptação a novas condições de trabalho (Q16) obtiveram níveis de 

discordância (40%-35%) e de concordância (42%-37%) semelhantes, que acabam por expressar a existência 

de entendimentos opostos equivalentes, inviabilizando quaisquer hipóteses de leituras mais conclusivas. 

Deste modo, em nosso entender, as afirmações associadas às representações individualistas do desemprego -

em termos gerais- recolhem níveis consideráveis de discordância, ou seja, não são predominantes para a 

explicação do desemprego por parte dos desempregados. 

4.2 Representações coletivistas  

As representações coletivistas (Anexo 2), ancoradas nas ações socioeconómicas exteriores ao indivíduo, 

obtiveram níveis significativos de concordância entre os inquiridos, sobretudo, quando as políticas 

governativas (Q3 e Q5), as empresas débeis e pouco competitivas (Q8) ou a má gestão integraram o leque 

das explicações consideradas para explicar o desemprego (Quadro 6). 

 

 

Quadro 6 



 

11 de 16 

 

Observe-se que quatro das oito questões disponíveis (Q3, Q5, Q8 e Q17) obtiveram níveis elevados de 

concordância (>61% e <78%), com os valores obtidos com a opção de resposta neutra a evidenciarem 

oscilações maiores na amplitude das respostas (15%-37%), quando comparados com os resultados dos 

mesmos nas representações individualistas (16%-23%). 

Na verdade, as explicações coletivistas indiciaram a possibilidade de maior ambiguidade entre os indivíduos 

do que as representações individualistas. 

As explicações relacionadas com o impacto da imigração (Q10) na explicação do desemprego obtiveram 

níveis de discordância que foram maioritários (45%), mas aligeiraram o vigor das explicações alinhadas com 

as representações coletivistas. 

A atuação sindical (Q12 e Q19) representou uma explicação para o desemprego subscrita pela maioria dos 

inquiridos (36% em Q12 e 44% em Q19), embora tenha constituído uma explicação igualmente merecedora 

de discordância (28% em Q12 e 24% em Q19), razão pela qual atribuímos-lhe um valor mais comedido no 

âmbito das representações coletivistas. 

O funcionamento da economia de mercado e o consumismo, que frequentemente lhe estão adstritos, não 

permitem hipóteses de leitura que as reforcem como explicação para o desemprego e a supremacia das 

representações coletivistas nesse exercício.  

Deste modo, verificou-se que as afirmações associadas às representações coletivistas do desemprego -em 

termos gerais- recolheram níveis consideráveis de concordância, ou seja, foram predominantes para a 

explicação do desemprego por parte dos desempregados. 

4.3 Representações determinísticas 

As representações determinísticas (Anexo 3), ancoradas em explicações que são independentes da vontade 

do sujeito da ação (e das quais o indivíduo é refém e vítima), obtiveram uma concordância significativa entre 

os inquiridos, sobretudo, quando foram consideradas as doenças, as incapacidades físicas (Q6) e a crise 

(Q20) como explicações para o desemprego (Quadro 7). 

 

Quadro 7 

 

Refira-se que duas das quatro questões disponíveis (Q6 e Q20) obtiveram níveis elevados de discordância 

(>57% e <78%), com a crise (Q20) a obter o mais baixo registo de respostas neutras, por mais ambivalente e 

indefinida que seja tal explicação.  

As explicações relacionadas com a existência de computadores, máquinas (Q1) e a falta de sorte (Q13) 

obtiveram níveis significativos de discordância (44%-51%) e de concordância (28%-34%), que não 

inviabilizam a ocorrência de variações apreciáveis em função das variáveis sociodemográficas dos inquiridos 

(género, idade, estado civil, número de filhos, escolaridade, tempo de desemprego e motivo de desemprego). 
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Assim, diremos que as afirmações associadas às representações determinísticas do desemprego -em termos 

gerais- socorreram-se fundamentalmente da crise para explicar o desemprego e fizeram-no em termos 

concludentes. 

5. Epílogo 

A análise preliminar dos resultados obtidos sobre o desemprego, segundo os desempregados inscritos no 

IEM da RAM, leva-nos por um nível de análise baseado numa perspetiva endógena, ou seja, declaradamente 

centrada nos atores sociais envolvidos (os desempregados). Os méritos dos recursos interpretativos e 

explicativos dos atores, para a investigação que se interessa pela exploração das potencialidades de um 

sistema de representações do desemprego, torna-se evidente. É uma abordagem complementar, rara e de 

difícil execução, com limitações e dificuldades, nomeadamente, no acesso e na interação com os atores 

sociais envolvidos, mas que se afigura útil para a compreensão da (re)configuração de uma população 

excessivamente simplificada e por norma confinada às leituras estritamente quantitativas. 

Através da abordagem empreendida e dos resultados alcançados torna-se possível alguma sistematização, de 

acordo com a qual estabelecem-se premissas sobre o fenómeno social do desemprego: as afirmações 

associadas às representações individualistas não são predominantes para a explicação do desempregado por 

parte dos desempregados; as afirmações associadas às representações coletivistas são predominantes para a 

explicação do desemprego por parte dos desempregados; as afirmações determinísticas enfatizam 

particularmente o papel da crise para explicar o  desemprego por parte dos desempregados. 

Face ao aparente vigor do locus externo na representação do desemprego, segundo os desempregados, ficam 

por explorar as implicações destas representações para as políticas e as medidas ativas de emprego, bem 

como para a discussão e a reflexão sobre o tema da (des)empregabilidade. 

Análises mais refinadas, sobretudo, tendo em consideração as variáveis sociodemográficas (género, idade, 

estado civil, número de filhos, escolaridade, tempo de desemprego e motivo de desemprego), a aplicação do 

inquérito noutras populações (empregados, empregadores, estudantes, sindicatos, etc.) e noutros contextos 

geográficos, bem como a desejável comparação de resultados que daí possam resultar, são claramente 

hipóteses de trabalho que permanecem intactas e possibilitarão uma compreensão ampliada e holística de um 

fenómeno social contemporâneo, tão relevante, como é o desemprego. 
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