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Prefácio
As opiniões contam!

A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem um gosto especial pelos factos.
Pelos factos e pelos números. Foi desse sentimento que nasceu a Pordata, Base
de Dados Portugal Contemporâneo. Na verdade, os factos permitem conhecer
mais e melhor. Assim como facilitam a construção de um argumento informado
e fundamentado. Mas os factos não são tudo. Um debate não é feito só de factos,
mas também de opiniões e de opções. Serão tanto mais racionais quanto mais repousarem em factos e em conhecimento objectivo. Mas a racionalidade também
não esgota a realidade. Uma vez mais, crenças, escolhas e preferências desempenham o papel fundamental em qualquer debate público.
Foi com esta consciência e com a preocupação de desenvolver todos os instrumentos necessários ao debate que a Fundação acolheu com entusiasmo a sugestão de Pedro Magalhães, membro do seu Conselho Científico, tendente a organizar este Portal de Opinião Pública, feito a partir das bases de dados de atitudes
conhecidas na Europa. Coordenado cientificamente por Pedro Magalhães, o trabalho começou há cerca de dois anos e ficou a cargo de uma equipa do ICS, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, composta por Alice Ramos
e Cícero Roberto Pereira. Este é o resultado que a FFMS tornou público na Internet e apresenta agora de modo mais completo, dado que inclui os comentários
de alguns académicos e especialistas.
As comparações entre vários países são elucidativas. Assim como as comparações, no tempo, entre vários momentos da evolução de um mesmo país. Analisadas com atenção, estas atitudes ganham valor e relevo. Sugerem consistência,
por um lado, uma relativa estabilidade, por outro, assim como uma variabilidade
compreensível, de acordo com as circunstâncias históricas. Em conjunto, factos,
atitudes e valores quase resumem a actividade humana, que ajudam a compreender. Assim poderemos talvez conhecer melhor os Portugueses e os Europeus.
E debater melhor o nosso futuro e as nossas opções.
António Barreto
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Apresentação

Os números, especialmente quando aplicados à representação de coisas como os
valores, atitudes, percepções e opiniões das pessoas, são coisas maravilhosas e
perigosas ao mesmo tempo. Por um lado, eles trazem para a análise e para a discussão destes temas um nível de rigor que outras formas mais impressionistas
de representação dos mesmos fenómenos não conseguem. Isso é especialmente
verdade quando esses números resultam de estudos com a qualidade metodológica do Inquérito Social Europeu, do Estudo Europeu dos Valores ou do Eurobarómetro, aqueles que servem de fonte para o Portal de Opinião Pública (www.
pop.pt) da FFMS.
Contudo, os números podem ser também perigosos, criando potencialmente
ilusões de segurança que convém contrariar. Primeiro, qualquer esforço para descrever a opinião pública através de inquéritos amostrais é inevitavelmente afectado por incerteza, pelo facto de estarmos a representar o todo através de uma
parte. Segundo, os instrumentos utilizados – questionários, perguntas, opções de
resposta – são inevitavelmente rudimentares, especialmente em comparação com
outros instrumentos utilizados por outras ciências. Finalmente – e isto é verdade
para todos os números gerados por todas as ciências – um número não fala sozinho. Há muitos números possíveis de gerar sobre um mesmo fenómeno, muitas
análises possíveis desses números e muita coisa para saber além deles.
Após o lançamento do www.pop.pt, pedi a uma série de especialistas no estudo de cada um dos seus grandes temas – o indivíduo, a família, os grupos sociais,
o trabalho, a religião e a economia – que partilhassem a sua leitura dos dados disponibilizados, e optei por fazer eu próprio uma análise de alguns dos indicadores
no tema política. Cada uma dessas leituras é certamente apenas uma das muitas
que poderá ser feita. Mas, por outro lado, elas são aqui feitas por investigadores
muito habituados a lidar seja com as lições seja com as ilusões que os números
encerram. Em suma, é apenas um bom princípio, espero, de uma boa conversa
sobre a sociedade portuguesa e sobre o nosso contexto europeu.
Pedro Magalhães
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O indivíduo a olhar para si próprio
“Bom mesmo é ser um realista esperançoso”
Cícero Roberto Pereira

O indivíduo

Quais são as percepções que as pessoas têm sobre si próprias e as suas
vidas? As respostas para essa questão são usadas por vários cientistas sociais como indicadoras do nível de bem-estar dos indivíduos1. O bem-estar é um fenómeno amplo e abstracto que integra vários aspectos, como
são exemplos os sentimentos positivos que as pessoas têm sobre si mesmas e a avaliação que fazem do que lhes ocorre na vida2. Outro aspecto
importante do bem-estar é a avaliação que as pessoas fazem das relações
que mantêm com outras pessoas e do seu envolvimento em actividades
que promovem a autonomia e a independência3. A análise dessas facetas do bem-estar é especialmente relevante para compreendermos o funcionamento psicológico dos indivíduos e, sobretudo, para obtermos uma
ideia sobre o nível da qualidade de vida oferecida em várias sociedade
contemporâneas na medida em que as pessoas com mais bem-estar tendem a ser mais produtivas, a obter melhores rendimentos e a ter melhor
qualidade de vida4.
Neste sentido, o Portal da Opinião Pública (POP) apresenta-nos um
conjunto de questões que juntas nos podem oferecer uma visão geral
sobre a percepção que as populações de 27 países europeus têm do seu
1 Kahneman, D., Diener, E., & Schwarz, N. (1999). Well-being: The foundations of hedonic psychology. New
York: Russell Sage Foundation.
2 Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional
and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54(1), 403-425.
3 Vittersø, J. (2004). Subjective well-being versus self-actualization: using the flow-simplex to promote a
conceptual clarification of subjective quality of life. Social Indicators Research, 65(3), 299-331.
4 Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional
and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54(1), 403-425.
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bem-estar. Essas questões integram o Inquérito Social Europeu, que é
um projecto de investigação internacional que avalia a estabilidade e a
mudança ao longo do tempo nas opiniões dos europeus sobre vários aspectos da sua vida em sociedade.
Podemos encontrar no POP três questões que abordam as principais
componentes do bem-estar5: a percepção de felicidade, o sentimento de
satisfação com a vida6 e a percepção dos indivíduos sobre as suas relações
sociais7. Lembremos, entretanto, que o bem-estar aferido nessas questões é sempre subjectivo na medida em que se referem a uma percepção
psicológica que as pessoas têm sobre si e sobre a sua vida social.
A Figura 1 apresenta a percepção de felicidade em Portugal e em outros países do Sul, do Centro e do Norte da Europa. Essa percepção foi
obtida por meio das respostas dos inquiridos à seguinte questão: “Considerando todos os aspectos da sua vida, qual o grau de felicidade que
sente?” As respostas podiam variar entre 0 (extremamente infeliz) e 10
(extremamente feliz). Em primeiro lugar, os resultados indicam que as
pessoas dizem sentir-se muito felizes. De facto, em todos os países os
valores médios obtidos se situam muito acima do nível médio da escala de resposta (i.e., um valor hipotético que representa o ponto em que
as pessoas se sentiriam nem felizes nem infelizes). Em segundo lugar,
também em todos os países a percepção de felicidade se revela estável ao
longo do tempo. O terceiro aspecto que nos parece relevante é o facto de
as pessoas nos países mais ao norte da Europa serem aquelas que dizem
se sentir-se mais felizes. Os inquiridos em Portugal e na Grécia também
dizem sentir-se muito felizes, embora tenham dito isto de uma forma
menos incisiva.

5 Keyes, C.L.M., & Waterman, M.B. (2003). Dimensions of well-being and mental health in adulthood. In
M.H. Bornstein, L. Davidson, C.L.M. Keyes, & K.A. Moore (Eds.), Well-being: Positive development across the
life course (pp.477-497).New Jersey: Lawrence Erbaum.
6 Lima, M., L., & Novo, R.(2006). So far so good? Subjective and social well-being in Portugal and Europe.
Portuguese Journal of Social Science, 5(1), 5-33.
7 Galinha, I. C., Oishi, S., Pereira, C. R., Wirtz, D., & Esteves, F. (2013). The Role of Personality Traits, Attachment Style, and Satisfaction With Relationships in the Subjective Well-Being of Americans, Portuguese,
and Mozambicans. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(3), 416–437.
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Figura 1 Percepção da felicidade
Valor médio numa escala de 0 (extremamente infeliz) a 10 (extremamente feliz)
10
9

Dinamarca
Finlândia
Espanha
Reino Unido
Alemanha
França
Portugal
Grécia

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte POP, Inquérito Social Europeu

A Figura 2 mostra os resultados das respostas à pergunta sobre a satisfação com a vida (i.e., “tudo somado, qual é o seu grau de satisfação
com a vida em geral?”). Seguindo a tendência que observamos na análise
da percepção de felicidade, as pessoas em todos os países dizem sentirse muito satisfeitas com a vida, uma percepção que se mantém estável
ao longo do tempo. Essa tendência se confirma-se na medida em que os
valores médios da satisfação se situam claramente acima do ponto médio
da escala de resposta, a qual varia de 0 (muito insatisfeito) a 10 (extremamente satisfeito). Isto é, em todos os países as pessoas dizem estar satisfeitas com a vida. Também aqui observamos a expressão de uma visão
mais optimista nos países do Centro-Norte da Europa do que nos países
mais ao sul, como em Portugal e na Grécia.
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Figura 2 Satisfação com a vida
Valor médio numa escala de 0 (extremamente infeliz) a 10 (extremamente feliz)
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Fonte POP, Inquérito Social Europeu

A Figura 3 mostra os resultados de um indicador mais próximo da segunda componente do bem-estar: a avaliação que as pessoas fazem do seu
comportamento no contexto das suas relações sociais. Trata-se de uma pergunta sobre “percepção social comparada” na medida em que as pessoas
responderam de acordo com a seguinte instrução: “comparando com outras pessoas da sua idade, com que regularidade é que participa em actividades sociais?” As respostas podiam variar de 1 (muito menos que a maioria) a 5 (muito mais do que a maioria). Neste caso, os resultados mostram
um retrato ligeiramente diferente do que observamos quando as pessoas
foram instruídas a olhar para “dentro de si”. Enquanto nas percepções sobre felicidade e satisfação com a vida os valores médios revelaram uma visão muito positiva sobre estes aspectos, os resultados relativos à percepção
social comparada mostram uma avaliação tendencialmente oposta: os valores situam-se ligeiramente abaixo do ponto médio da escala de resposta.
9

De maior importância, a estabilidade temporal mantém-se em todos os
países e as diferenças entre eles são claramente menores.
Figura 3 Participação em actividades sociais
Valor médio, numa escala de 1 (muito menos do que a maioria) a 5 (muito mais do que a maioria)
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Fonte POP, Inquérito Social Europeu

Os resultados dos três indicadores de bem-estar aqui analisados sugerem-nos que as pessoas em Portugal e, sobretudo, nos países do Centro-Norte da Europa expressam uma percepção muito positiva sobre si
próprias. Essa avaliação ocorre quando elas são questionados sobre a sua
percepção de felicidade e de satisfação com a vida. Uma visão menos optimista aparece quando o foco da atenção se move para “fora dos indivíduos” e passa a incidir nas suas relações sociais. O segundo aspecto que
nos parece relevante é a forte estabilidade das médias ao longo do tempo
observada em todos os países.
A estabilidade aqui não significa que as pessoas tenham uma percepção quase uniforme do seu bem-estar. Como é evidente, a valência dos
10

eventos que ocorrem na vida das pessoas não é uma constante. Há fases
na vida de qualquer pessoa em que algumas situações positivas, outras
negativas e, em muitas delas, ocorrem eventos ambivalentes em que é
necessária a acção do tempo para a correcta interpretação do significado de tais eventos. Os dados, portanto, não revelam que as pessoas têm
uma percepção uniformemente positiva de si. Indicam, entretanto, que
as médias nacionais são estáveis e sugerem que, apesar da variabilidade
e incerteza que caracteriza a vida de cada pessoa, os aspectos positivos
parecem estar a sobrepor-se aos negativos quando se faz uma “média
nacional”, o que pode ser uma condição inerente à manutenção do equilíbrio e da ordem social.
O que podem esses dados significar ao nível do funcionamento individual? Numa visão mais superficial, pode indicar apenas aquilo que as
pessoas disseram: “está tudo a correr muito bem com elas e com as suas
vidas”. Esse “optimismo generalizado” pode, entretanto, sugerir que as
pessoas estão a adoptar uma estratégia psicológica em que tentam activamente reduzir a ansiedade gerada pela incerteza que caracteriza a sua
vida quotidiana. O optimismo ao extremo pode representar uma das ilusões fundamentais necessárias ao bem-estar psicológico – uma espécie
de mecanismo de defesa expresso pela negação ou supressão do que tem
corrido mal na vida das pessoas, resultando uma imagem exageradamente positiva sobre elas mesmas e sobre as suas vidas. No entanto, poderá
haver situações em que a ilusão é contrastada à realidade, momento em
que será necessário um ajustamento, especialmente quando se tem uma
visão menos realista sobre a vida.
Nessa perspectiva, os resultados relativos a Portugal podem significar que os portugueses estão a exprimir uma visão mais ajustada à “vida
como ela realmente é”. Parecem querer dizer que “sentem-se muito felizes e satisfeitos com a vida, mas nem tanto”. Se assim o for, estarão a
aproximar-se da recomendação feita por Ariano Suassuna num dos seus
mais pertinentes pensamentos sobre esses assuntos: “o optimista é um
tolo; o pessimista, um chato; bom mesmo é ser um realista esperançoso”.
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Família e atitudes sociais:
Portugal no contexto europeu
Sofia Aboim

A família

Ao longo das últimas duas décadas, foram inúmeras as mudanças que
atravessaram a vida familiar na sociedade portuguesa. Alteraram-se significativamente as formas de organização da vida conjugal e parental,
com o aumento das uniões de facto, do divórcio e da recomposição familiar ou a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. A par
do reforço das mudanças na divisão do trabalho, com a permanência de
elevadas taxas de emprego feminino a tempo inteiro e a emergência de
políticas de família destinadas a promover o envolvimento dos homens
na vida doméstica e na paternidade, assistiu-se ao declínio acentuado da
fecundidade, numa sociedade cada vez mais envelhecida e mais marcada
pelo desemprego. Mais do que nunca, é oportuno perceber até que ponto as mudanças na família se manifestam também no plano dos valores.
A par da perspectiva temporal que atravessa o breve retrato que fazemos
das atitudes dos portugueses em relação família, procura-se igualmente
situar Portugal no contexto europeu através de uma óptica comparativa.
A importância e os significados da família
Numa altura em que muito se tem falado de uma suposta “crise da família”, as opiniões dos portugueses, e dos europeus em geral, parecem
contrariar esta visão pessimista. Na verdade, entre 1990 e 2011, a família
continua a ser considerada importante, não havendo alterações significativas nas atitudes dos europeus. A família era e continua a ser um valor
central, havendo convergência europeia a este respeito.
A unanimidade em relação ao valor da família não significa, contudo,
que se não tenham alterado os seus significados, assistindo-se à erosão
12

de valores mais tradicionalistas. Neste sentido, a par, por exemplo, da
aceitação generalizada do divórcio, as opiniões relativas à importância de
haver um lar com pai e mãe para que os filhos possam ser felizes são esclaredoras. Enquanto, em 1990, 93 % dos portugueses pensavam que uma
criança seria feliz apenas num lar constituído por pai e mãe, em 2008
somente 59 % da população tem a mesma opinião. Tal como noutros
aspectos, a evolução deste indicador no tempo mostra que não podemos,
no que à família respeita, falar de homogeneidade de opiniões entre países da Europa do Sul. Se há vinte anos a convergência era notória, na
actualidade tende a haver uma divisão entre Portugal e Espanha, onde as
opiniões tendem a ser menos conservadoras, e Grécia e Itália, que aparecem como países mais conservadores. Repare-se que 98 % dos gregos
e 90 % dos italianos consideram essencial a manutenção da chamada
família tradicional. Esta fractura, embora expectável, não deixa de ser relevante e até surpreendente, ao situar Portugal numa posição mais próxima de países como o Reino Unido, a Dinamarca ou a Suécia.
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Gráfico 1 Lar com pai e mãe e felicidade dos filhos
% que acham que uma criança só pode ser feliz se crescer num lar com um pai e uma mãe
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Fonte POP, Inquérito Social Europeu

A divisão do trabalho
As atitudes perante a divisão do trabalho entre homens e mulheres retratam igualmente uma Europa fracturada por visões diferentes das relações
de género. A ideia de que ambos os membros do casal devem contribuir
para as despesas da casa é relativamente consensual no contexto europeu. Porém, quando se trata do trabalho pago das mulheres, o panorama
é mais diversificado e atitudes fortemente maternalistas tendem ainda a
opôr-se a visões mais conciliadoras entre o ideal de mulher-mãe e o de
mulher-trabalhadora.
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Gráfico 2 Crianças sofrem se a mãe trabalha fora de casa?
Valor médio, numa escala de 1 (discordo totalmente) a 4 (concordo totalmente)
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Fonte POP, Inquérito Social Europeu

Não obstante a elevada participação das mulheres portuguesas no
mercado de trabalho e a aceitação de um modelo conjugal de duplo emprego a tempo inteiro, as atitudes em relação ao impacto negativo do trabalho das mães sobre as crianças pequenas são bastante mais frequentes
em Portugal, Itália, Grécia ou Polónia, por comparação com os países do
Norte europeu. Nas últimas duas décadas, em Portugal, esta ambivalência entre o que se faz e o que se pensa tem diminuido, notando-se hoje
um enfraquecimento da ideia de que as crianças sofrem pelo facto de as
mães trabalharem fora de casa. Todavia, quando se trata de saber se para
uma mulher ser dona de casa é compensador, as atitudes dos portugueses aproximam-se novamente das dos suecos e dinamarqueses e afastam-se das encontradas noutros países da Europa do Sul, como a Itália
ou a Grécia. Os portugueses e os espanhóis também se aproximam dos
norte-europeus na recusa da ideia de que o que uma mulher quer é ter um
15

lar e filhos. Em matéria de atitudes face à família, Portugal e Espanha têm
vindo a distanciar-se progressivamente da Grécia ou da Itália. A visão tradicional das mulheres como donas de casa e mães é exemplo dessa crescente fractura, demonstrando-se assim a diversidade interna existente no
Sul da Europa.
As relações entre gerações: o valor do respeito
Se os portugueses mostram opiniões que se aproximam, por vezes, mais
dos países do norte, noutros casos aproximam-se mais dos países do Sul
ou do Leste europeu, pela predominância de opiniões que, seguindo em
traços muito gerais o esquema analítico proposto por Inglehart8, enfatizam aspectos materialistas (respeito, autoridade, trabalho) ao invés de
valores pós-materialistas (criatividade, tolerância, autonomia).
As relações entre pais e filhos constituem um exemplo particularmente ilustrativo. O dever de amar e respeitar os pais congrega actualmente
a concordância de 82 % dos portugueses (encontrando-se valores idênticos em Itália, Grécia ou Polónia). Em contraste, apenas 26 % dos suecos ou 39 % dos dinamarqueses partilham a mesma opinião. Os valores
que se entende dever transmitir aos filhos são igualmente reveladores.
A independência, enquanto expressão de autonomia individual, é claramente um valor indicativo da adesão a uma determinada visão do que é a
pessoa enquanto cidadão capaz de pensar e realizar coisas por si mesmo.
Presentemente, apenas 42 % dos portugueses consideram ser essa uma
qualidade a ensinar aos filhos. Apesar de a independência ser hoje mais
valorizada do que em 1999 (apenas 22 % de concordância), o contraste
com os países do Norte da Europa é marcante, ao mesmo tempo que se
acentua a proximidade com os países do Sul e do Leste. Tendências similares aplicam-se a outros valores. De um lado, imaginação, criatividade,
tolerância; de outro, trabalho, responsabilidade, poupança.

8 Ver, por exemplo, Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press.
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Gráfico 3 Valores a ensinar aos filhos: independência
% que mencionam ‘ser independente’ como qualidade a ensinar aos filhos
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Fonte POP, Inquérito Social Europeu

Portugal no contexto europeu
A comparação, no tempo e no espaço, das atitudes face à vida familiar é
particularmante importante por permitir obter uma visão mais complexa
das opiniões das pessoas nos vários países europeus, evitando cair em
oposições simplistas entre Sul, Norte, Centro ou Leste, como frequentemente sucede. O caso português mostra que, em algumas dimensões,
as opiniões estão próximas dos chamados países escandinavos e noutras
se aproximam de países do Sul ou mesmo do Leste da Europa. Portugal
aparece assim como um país dividido entre valores que podemos considerar mais modernos (o trabalho das mulheres, a aceitação do divórcio
e da pluralidade de formas familiares) e outros que ainda remetem para
uma concepção mais tradicional da família (a visão das mulheres como
mães, a importância do respeito pelos pais, os valores a transmitir aos
filhos).
17
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A simpatia também é social
Alice Ramos

Os grupos sociais

Desde cedo que os grupos se tornam referências importantes nas nossas
vidas. Identificamo-nos com uns e não com outros; construímos opiniões
sobre uns e outros; avaliamos as acções de uns e de outros. A este processo não é alheia a importância que, nas sociedades democráticas, assume o
valor do igualitarismo, o respeito pelos direitos humanos e pela diferença.
Contudo, nestas sociedades, como noutras, as pessoas continuam a desenvolver sentimentos negativos face a indivíduos, única e simplesmente por
fazerem parte de um determinado grupo.
Se, por um lado, pesquisa já realizada tem mostrado que o contacto
com o Outro pode ser um factor importante para a construção de sentimentos de simpatia (e também de empatia), por outro, tem também sido
demonstrado que a construção de sentimentos negativos, de antipatia social, está fortemente associada à emergência do preconceito e da discriminação e gera barreiras sociais que podem criar implicações negativas
em diferentes dimensões da vida social.
Aquilo que nas ciências sociais costumamos chamar preconceito é
uma atitude negativa sobre pessoas e grupos. Dizemos que não somos
preconceituosos, mas escolhemos as nossas companhias. E quando não
escolhemos alguém por causa da cor da pele, ou por causa da religião, ou
porque tem comportamentos que consideramos social ou moralmente
reprováveis, o que estamos a fazer é a regular a presença do Outro no
nosso meio envolvente.
A diversidade e heterogeneidade é cada vez maior, particularmente
nas sociedades europeias. Os movimentos migratórios, a diversidade religiosa e cultural, a presença de identidades contrastantes geram situações e cenários que obrigam os indivíduos a colocar-se e recolocar-se a
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si próprios, em termos de identidades e da definição que constroem do
‘nós’ e do ‘outro’. E, no decorrer deste processo, vão-se construindo sentimentos ora mais negativos, ora mais positivos.
O Portal de Opinião Pública inclui um conjunto de dados que permite
saber quais os grupos que cidadãos de 27 países europeus preferem não
ter no seu meio envolvente. Resultam da resposta a uma bateria de questões, do European Values Study, em que os inquiridos indicaram os grupos sociais que não queriam ter como vizinhos. Pesquisa já realizada no
Instituto de Ciências Socais com base nestes mesmos dados mostra que
os inquiridos tendem a classificar estas pessoas em dois grandes grupos:
os que são vistos como tendo comportamentos social ou moralmente reprováveis (grupos estigmatizados); os que são vistos como pertencendo
a raça ou grupo étnico diferente (grupos racializados). Estes grupos não
só são percebidos como diferentes, como são alvo de diferentes níveis de
preconceito, sendo os primeiros os mais rejeitados.
Seleccionámos um grupo representante de cada categoria: homossexuais, como exemplo de um grupo estigmatizado, e imigrantes, como
exemplo de um grupo racializado. São dois grupos que, por razões muito
diferentes, têm uma exposição social e mediática muito grande.
Em Portugal, e também noutros países europeus, é frequente no discurso do cidadão comum ouvirmos a ideia de que os imigrantes tiram o trabalho, que fazem baixar os salários, que abusam da ‘nossa’ segurança social,
que contribuem para o aumento da criminalidade. No cidadão comum, esta
percepção foi sendo construída paulatinamente com base no que se ouve e,
também no que se vê, por exemplo nas imagens que muito frequentemente
acompanham reportagens televisivas sobre crime, violência ou droga. Contudo, estudos recentes publicados pelo Alto Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural (ACIDI) têm vindo a mostrar o contrário.
Também no discurso do senso comum podemos ouvir comentários
pouco simpáticos dirigidos aos homossexuais e os relatos de discriminação no trabalho ou bullying nas escolas associados à orientação sexual são
ainda frequentes. Um estudo realizado no ISCTE-IUL revelou que 40%
dos jovens entre os 12 e os 20 anos que eram homossexuais, bissexuais
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ou que ainda não tinham bem definida a sua orientação sexual tinham
sido vítimas de bullying homofóbico.
Qual é, então, a disposição dos portugueses, comparativamente a cidadãos de outros países europeus, para incluir no seu meio envolvente
pessoas pertencentes a estes dois grupos?
Podemos considerar três grandes grupos com base na leitura do gráfico 1: os países da Europa Oriental, a que se juntam Chipre e a Grécia, são
aqueles onde os inquiridos se revelaram mais preconceituosos relativamente aos homossexuais; segue-se o grupo de que Portugal faz parte e, por
fim, o grupo de países que manifestam menos preconceito relativamente a
este grupo, constituído pelos países do Norte da Europa, aos quais se junta
a França e a Espanha. Portugal está, portanto, numa situação intermédia.
Gráfico 1A Não gostaria de ter como vizinhos: homossexuais (2008/2009) (%)
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Mas, talvez mais interessante do que a posição relativa de Portugal no
conjunto dos 27, é a transformação em alguns países se operou entre 1990
e 1999. Optámos por não apresentar dados para todos os países por uma
questão de clareza na apresentação dos resultados. Assim, além de Portugal,
seleccionámos os dois países que, em 2008/2009, manifestaram maior distância social e os dois que manifestaram menor distância social. Em 1990,
50% dos inquiridos portugueses tinham mencionado os homossexuais como
um grupo a manter à distância; em 1999 aquele valor passa para 25%. A tendência continua a ser no sentido decrescente, mas muito menos acentuada,
atingindo em 2008 22%. Também a Lituânia tem uma evolução semelhante
(uma quebra de 20% entre 1990 e 1999, e uma tendência para a estabilidade durante a década seguinte). Noutros, como por exemplo a Espanha e a Roménia, o decréscimo de rejeição tem sido uniforme. De forma mais ou menos acentuada, a mudança tem o mesmo sentido em todos os países, mesmo
nos restantes 22 que não estão representados no gráfico.
Gráfico 1B Não gostaria de ter como vizinhos: homossexuais (1990-2009) (%)
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O caso dos trabalhadores imigrantes revela um cenário muito diferente. Enquanto alvo de preconceito, este grupo é muito mais poupado
à manifestação de sentimentos negativos quando comparado com os
homossexuais. Em 2008/2009 Portugal estava no grupo de países em
que menos de 10% da população confessava não querer ter trabalhadores
imigrantes como vizinhos. Malta, à data o país onde se registava mais
antipatia por este grupo social, pouco passava dos 30%.
Gráfico 2A Não gostaria de ter como vizinhos: trabalhadores imigrantes
(2008/2009)(%)
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No entanto, ao contrário do que se observou relativamente ao grupo
dos homossexuais, a evolução da atitude não seguiu um padrão semelhante em todos os países. Como podemos ver no gráfico 2B, os cidadãos
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dos cinco países seleccionados revelavam em 1990 níveis de preconceito baixos e muito próximos (entre os 8% e os 17%). Em 1999/2000 as
opiniões distanciam-se, distribuindo-se entre 4% e 23%. Nuns países a
manifestação de preconceito aumentou (Estónia, Malta e Espanha), noutros manteve-se muito semelhante (França e Espanha), em Portugal diminuiu. Em 2008/2009, regista-se uma verdadeira clivagem entre países, com a França, a Espanha e Portugal a manterem-se abaixo dos 10 %
(apesar de em Portugal se registar um ligeiro aumento de preconceito) e
Malta e a Estónia acima dos 30 %.
Gráfico 2B N
 ão gostaria de ter como vizinhos: trabalhadores imigrantes
(1990-2009) (%)
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Duas perguntas surgem de imediato: a) como terá evoluído a imigração nestes países?; b) haverá uma relação entre presença de imigrantes e
rejeição dos mesmos?
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Para responder à primeira pergunta consultámos a PORDATA. A informação recolhida está resumida no quadro 1. Em Espanha a imigração
aumenta substancialmente em 1999 e 2000, e regista uma diminuição
expressiva quer em 2008, quer em 2009. Em Portugal, 1999 e 2000 foram anos de aumento, 2008 de redução (menos 36% de imigrantes do
que no ano anterior), mas, ao contrário do que se passou em Espanha,
em 2009 a imigração volta a registar um aumento. Em Malta, aumentou
em 2000 e em 2008, e diminuiu em 2009. Na Estónia a taxa de imigração diminuiu sempre nos anos analisados. No caso de França os dados
não nos permitem tirar grandes conclusões, a não ser que em 2008 houve um aumento de 3% no número de imigrantes relativamente ao valor
registado no ano anterior. Portanto, a imigração evoluiu de formas muito
diferentes nos países analisados, sendo Portugal o único país que registou um aumento da taxa bruta de imigração em 2009.
Quadro 1 Taxa bruta de imigração (taxa de variação) (%)
Espanha

Estónia

França

Malta

Portugal

1999

56

-1

*

-3

20

2000

182

-97

*

31

10

2008

-25

-2

3

33

-36

2009

-32

-6

*

-20

9

Fonte pordata
Nota não há dados disponíveis para 1990/1991
* ausência de valor

A resposta à segunda pergunta tem sido procurada através de um
conjunto de estudos desenvolvidos no ICS-UL com base em dados do
European Social Survey (também disponíveis no POP). Estes estudos
mostram, por exemplo, que Portugal é dos países onde há mais oposição
declarada à imigração, mas mostram também que, nos países europeus,
atitudes de maior ou menor oposição não estão associadas a mudanças
nos fluxos imigratórios. Ou seja, a presença de imigrantes não é, por si
só, factor desencadeador de atitudes negativas por parte da população de
acolhimento.
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A conclusão a nosso ver mais importante é que os portugueses mostram uma abertura cada vez maior relativamente aos dois grupos analisados. E isto pode ser indicador de uma mudança de valores, que tem vindo
a acontecer muito lentamente nas últimas décadas. Dados do European
Social Survey recolhidos desde 2002, de dois em dois anos, mostram
que continuamos a ser um dos países europeus onde mais importância
se atribui aos valores da conservação, isto é, os valores que apontam para
a necessidade de manter as tradições e de obedecer à autoridade. Outros
estudos mostram, ainda, que as pessoas que mais defendem estes valores são também aquelas que revelam maior preconceito relativamente
aos dois grupos aqui analisados (homossexuais e imigrantes). Mas existe um movimento paralelo que, não contrariando necessariamente esta
necessidade de conservação, promove os ideais do universalismo e do
igualitarismo, valores que estão associados a atitudes mais inclusivas, de
maior abertura a pessoas e modos de vida diferentes dos partilhados pela
maioria.
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Centralidade e valores do trabalho
Maria José Chambel

O trabalho

Desde a concepção da ética protestante de Weber (1905/1930) que o trabalho passou a ser considerado como um elemento central na vida das
pessoas. No entanto, o grau de importância que este assume para cada
um pode ser diferente, considerando-se que as pessoas para quem o trabalho é central na sua vida têm uma forte identificação com esta dimensão, no sentido em que consideram que o trabalho é um elemento muito
importante na sua vida9. Estamos aqui a falar de uma atitude global em
relação ao trabalho e não ao emprego ou à actividade profissional específica que se tem num dado momento.
Nos dados desta plataforma, podemos verificar que no ano de 2008
para os Portugueses o trabalho é uma dimensão central na sua vida (valor médio de 3.5, numa escala de valor máximo 4). De salientar que este
valor era o mesmo no ano de 2000, revelando um ligeiro aumento em
relação ao ano de 1990 (valor médio de 3.3). Numa altura de elevadas
taxas de desemprego como aquelas que o nosso país atravessa, esta atitude por parte da população activa pode considerar-se especialmente relevante. As investigações têm mostrado que são os indivíduos que mais
fortemente consideram que o trabalho é um dos elementos centrais na
sua vida aqueles que mais activos se mostram na procura de novas oportunidades de emprego quando vivem situações de desemprego, assim
como são aqueles que acabam por conseguir ter mais sucesso na obten-

9 Hirschfeld, R.R., & Field, H.S. (2000). Work centrality and work alienation: Distinct aspects of general
commitment to work. Journal of Organizational Behavior, 21, 789-800.
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ção desse emprego10 11. No entanto, não há bela sem senão porque quando o mercado de emprego oferece reduzidas hipóteses de aquisição de
emprego, como é o caso da actual situação vivida no nosso país, esta centralidade do trabalho pode trazer efeitos nefastos para os indivíduos. Para
a população activa desempregada, aqueles para quem o trabalho ocupa
um lugar mais central na sua vida são também aqueles que sentem menos bem-estar na sua vida12.
Estes dados têm um carácter relevante porque salientam a importância de sensibilizar e actuar junto das entidades que se destinam a apoiar
os desempregados a encontrar um novo emprego, por forma que desenvolvam estratégias que reforcem a centralidade do trabalho na vida destas
pessoas, porque podem assim fomentar a proactividade desta população
para ultrapassar a sua situação de desemprego. No entanto, não podemos
esquecer, que vivendo nós actualmente num mercado com tão reduzidas
hipóteses de ultrapassar o desemprego e de regressar à vida activa, que
são estes desempregados para quem o trabalho é um elemento relevante
na sua vida, aqueles que mais sofrem por se manterem desempregados.
Tem sido salientada a importância de analisar não só a centralidade
do papel profissional, mas também a importância/valor que diferentes
características desse papel têm para os indivíduos. Cada pessoa pode
desenvolver a sua actividade profissional por diferentes razões, em primeiro lugar porque considera que com esta vai obter diferentes resultados e, em segundo lugar, porque o valor que atribui a esses resultados é
também distinto13. Embora possamos encontrar diferentes classificações
destes valores, a mais simples e uma das mais usadas distingue duas
classes: valores extrínsecos e valores intrínsecos14. Os valores extrínsecos
10 Kanfer, R., Wanberg, C. R., & Kantowitz, T. M. (2001). Job search and employment: A personality-motivational analysis and meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86, 837–855;
11 Warr, P. B., & Lovatt, J. (1977). Retraining and other factors associated with job finding after redundancy.
Journal of Occupational Psychology, 50, 67–84.
12 Paul, K. I., & Moser, K. (2006). Incongruence as an explanation for the negative mental health effects of
unemployment: Meta-analytic evidence. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 595–621.
13 Warr, P.B. (2008). Work values: Some demographic and cultural correlates. Journal of Occupational and
Organizational Psychology, 81, 751-775.
14 Twenge, J.M., Campbell, S.M., Hoffman, B.J. & Lance, C.E. (2010). Generational differences in work
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referem-se aos aspectos tangíveis do trabalho, como as recompensas, o
salário, as condições gerais de trabalho e a segurança, os quais podem ser
vistos como externos à natureza do próprio trabalho. Os valores intrínsecos, pelo contrário, relacionam-se com as recompensas intangíveis que
se podem obter, as quais se relacionam directamente com a natureza do
trabalho, como por exemplo, com o facto de o trabalho ser interessante,
permitir ser desenvolvido com autonomia, obrigar a enfrentar desafios e
dar a oportunidade de ser criativo.
Podemos observar que para os Portugueses os valores mais importantes da sua actividade profissional são idênticos nas três datas analisadas, embora se registe uma tendência para no ano de 2008 existir uma
maior percentagem de trabalhadores a atribuir importância a todos estes
valores. De salientar que para os trabalhadores do nosso país os valores
extrínsecos são os mais relevantes – nomeadamente ser bem pago e ter
segurança –, ocupando os valores intrínsecos uma importância menos
expressiva – nomeadamente, ter iniciativa e ter responsabilidades. Deste
modo podemos dizer que o principal motivo por que os Portugueses trabalham resulta do elevado valor que atribuem às recompensas externas
que obtêm por trabalharem, resultando menos de uma escolha pessoal
tendo em vista a satisfação das suas necessidades mais intrínsecas. Este
resultado, à luz da teoria da autodeterminação15 alerta-nos para o facto de
os Portugueses não retirarem tanto proveito da sua actividade profissional como o desejável, ficando aquém do seu possível contributo para a
satisfação das necessidades mais nobres do ser humano. De facto, o bem-estar geral dos indivíduos e a sua satisfação com a vida está dependente
do quanto consideram que as suas acções irão satisfazer as suas necessidades intrínsecas. Pelo contrário, quando na base da motivação estão as
expectativa de vir a receber uma recompensa ou um resultado que lhes
é externo, mas que é para si importante, não conseguirão atingir estados

values: Leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasing. Journal of Management, 36, 1117-1142.
15 Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation,
social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68–78.
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de auto-realização indispensáveis a elevados níveis de bem-estar e satisfação. Deste modo, podemos dizer que para o bem-estar dos trabalhadores é fundamental que vejam na sua actividade profissional uma forma
de obterem não só recompensas extrínsecas, mas sobretudo uma forma
que lhes traz a oportunidade de obterem um conjunto de recompensas
intangíveis que satisfazem as suas necessidades de criatividade, iniciativa e decisão autónoma.
Uma justificação para este resultado advém do nível socioeconómico
do País16, porque os valores extrínsecos do trabalho que se relacionam
com as necessidades básicas dos indivíduos são mais salientes nos países pobres porque essas necessidades ainda não estão asseguradas. De
facto, podemos observar que nomeadamente “ser bem pago” é não só o
valor considerado mais importante para os indivíduos dos países mais
pobres, como é considerado importante por mais de 85 % e na maioria
destes países por mais de 95 % dos indivíduos (cf. Gráfico 1). Pelo contrário, nos países mais ricos, estando estas necessidades básicas garantidas, estes motivos extrínsecos para o exercício da actividade profissional
perdem saliência: “ser bem pago”, excepto em Itália e no Reino Unido,
não só não é o valor mais importante para os indivíduos, como é considerado importante em alguns países por cerca de 75 %, mas em muitos
deles por apenas um pouco mais 50 % dos indivíduos (cf. Gráfico 2).

16 Kaasa, A. (2011). Work values in European countries: Empirical evidence and explanations. Review of International of Comparative Management, 12, 852-862.
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Gráfico 1 No trabalho é importante: ser bem pago
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Fonte POP, Inquérito Social Europeu

Gráfico 2 No trabalho é importante: ser bem pago
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Panorama da religião na Europa
e em Portugal
José Barreto

A religião

Vários inquéritos de opinião à escala europeia, abrangendo os países da UE
27 e alguns não membros, interrogam periodicamente os cidadãos europeus sobre pertença e crenças religiosas, participação nos serviços religiosos,
confiança na Igreja, etc., bem como sobre atitudes sociais, valores familiares e outros temas tradicionalmente objecto de doutrinação religiosa. Existe
algum cepticismo quanto à possibilidade de estudos de opinião retratarem
fielmente o panorama religioso, pela alegada arbitrariedade de se agregarem
respostas sobre um fenómeno social que tem uma forte dimensão pessoal
ou subjectiva e pela dificuldade de percepção, por via estatística, de aspectos
qualitativos ou de facetas “escondidas” da crença, da pertença e da prática
religiosas. Citam-se, por exemplo, a este propósito, dois fenómenos correntes e simétricos que parecem sustentar essas dúvidas: belonging without believing e believing without belonging. É necessário referir também que a vida
religiosa das pessoas não se esgota no domínio das religiões organizadas: há
uma tendência crescente nas sociedades mais desenvolvidas para as chamadas espiritualidades alternativas, para o sincretismo religioso ou para aquela
tendência que o sociólogo Thomas Luckmann designou “privatização” da
religião – fenómenos que, em todo o caso, estudos de opinião mais sensíveis podem detectar. Não obstante, as respostas obtidas pelo Eurobarómetro,
pelo Estudo Europeu dos Valores e pelo Inquérito Social Europeu permitem
observar ao longo dos anos, sobretudo na comparação entre países, certas
características nacionais bem distintas e certas tendências evolutivas mais
ou menos nítidas. Assim, se o retrato da situação religiosa fica longe de ser
completo, fiel ou profundo, os dados obtidos revelam-se, até certo ponto,
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instrumentos válidos de análise. Os inquéritos de opinião são uma forma
de aproximação científica a essa dimensão espiritual da vida individual e colectiva que deve ser complementada por outros tipos de estudos.
Diversidade religiosa dos países europeus
Os inquéritos de opinião patenteiam uma realidade religiosa muito diversificada no universo dos países europeus, quer do ponto de vista da
confissão maioritária, quer da situação de monopólio ou pluralismo confessional, quer ainda da proporção da irreligião em cada país.
Note-se que os dados sobre religião apurados pelos inquéritos europeus
se reportam a países de dimensão e população muito variáveis, de Malta
ou Chipre até à Alemanha ou à França, e que os indicadores nacionais geralmente escondem realidades regionais muito diversificadas, como o território da antiga RDA na actual Alemanha, o Norte e o Sul de Portugal, etc.
Listam-se adiante 31 países europeus por ordem decrescente da percentagem de adesão à respectiva confissão maioritária (pessoas sem religião incluídas nos totais).
Turquia – 97% muçulmanos
Malta – 96% católicos
Grécia – 94% ortodoxos
Chipre – 93% ortodoxos
Polónia – 90% católicos
Itália – 87% católicos
Roménia – 86% ortodoxos
Bulgária – 84% ortodoxos
Portugal – 84% católicos
Irlanda – 83% católicos
Croácia – 82% católicos
Lituânia – 80% católicos
Áustria – 79% católicos
Finlândia – 71% protestantes
Espanha – 68% católicos
Luxemburgo – 68% católicos

Eslováquia – 67% católicos
Eslovénia – 64% católicos
Dinamarca – 61% protestantes
Bélgica – 57% católicos
Hungria – 53% católicos
França – 41% católicos
Suécia – 40% protestantes
Suíça – 40% católicos
Noruega – 39% protestantes
Alemanha – 34% católicos
República Checa – 30% católicos
Reino Unido – 25% protestantes
Letónia – 24% católicos
Holanda – 22% católicos
Estónia –14% ortodoxos

Fonte Eurobarómetro - Outubro 2010.
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Os países com confissões claramente hegemónicas, entre os quais
Portugal, são também aqueles onde há menor diversidade (ou pluralismo) religioso e menor proporção de pessoas sem religião. Além da Turquia, os países europeus onde há mais forte dominância de uma religião
sobre as outras são ou católicos (Malta, Polónia, Itália, Portugal, Irlanda,
Croácia, Lituânia) ou ortodoxos (Grécia, Chipre, Roménia e Bulgária), todos com percentagens acima dos 80%. Os países mais desenvolvidos da
Europa, neles compreendidos todos os de maioria protestante, não têm
maiorias confessionais dessa ordem, são mais diversificados do ponto de
vista da pertença religiosa e registam também percentagens maiores – e
crescentes nas últimas décadas – de pessoas que declaram não ter religião. Em 2010, havia já oito países europeus em que a percentagem dos
sem religião era superior à dos aderentes da religião maioritária (República Checa, Estónia, França, Holanda, Noruega, Letónia, Suécia, Reino
Unido). As religiões minoritárias, mesmo nos países com mais imigrantes, não representam uma concorrência tão forte às confissões maioritárias quanto a irreligião. Na UE 27, há 46 % de católicos, 22 % de pessoas
sem religião, 11% de protestantes, 8% de cristãos ortodoxos, 1 % de muçulmanos, 8 % com outras religiões e 4 % sem resposta (se considerarmos todos os países da Europa, o cristianismo ortodoxo tem uma percentagem bastante superior à aqui indicada)
Panorama da religião no pós-comunismo
Exceptuando a República Checa e a Estónia, que têm tradicionalmente
taxas de irreligião das mais altas do mundo, os dados dos inquéritos de
opinião referentes à maioria dos países ex-comunistas patenteiam claramente, a partir de 1990, uma forte reanimação da vida religiosa, ainda
que mais marcadamente no início dessa década. Em geral, os países ex-comunistas registam percentagens muito altas de adesão às crenças religiosas e de pertença à religião maioritária de cada país. Esse renascimento religioso (cuja exacta avaliação é prejudicada por uma certa opacidade
da situação sob os regimes comunistas) seguiu o padrão confessional tradicional desses países, revelando bastante impermeabilidade à penetra33

ção de novas confissões e contribuindo assim para situações actuais de
virtual monopólio da religião católica ou da ortodoxa (Polónia, Roménia,
Bulgária, Lituânia, Croácia, Eslováquia, etc.). Aparentemente, as populações dos países ex-comunistas denotam, em média, não só maior religiosidade do que as dos países mais ricos da Europa Ocidental, como
também maior confiança na Igreja e maior proximidade às posições da
Igreja sobre temas que são objecto de doutrina (família, educação, sexualidade). Sabe-se, também, quão importante foi ou é a religião como
elemento identitário nesses países da Europa Central e Oriental ou dos
Balcãs, revelando-se como factor historicamente decisivo na salvaguarda
da soberania e da cultura nacionais, inclusive na resistência ao comunismo soviético.
Os valores sociais e familiares e a doutrina da Igreja
Sobretudo nos países da Europa Ocidental e em particular nos mais desenvolvidos, tem-se observado nas últimas décadas um aumento da descrença e um decréscimo da percentagem de filiação religiosa tradicional principalmente a favor da irreligião. Paralelamente, muitos estudos
apontam um declínio da influência doutrinária das religiões tradicionais
em matéria de valores sociais e familiares.
Mesmo em países como a Irlanda e Portugal, com uma clara e persistente hegemonia da confissão católica e com taxas de irreligião bastante
abaixo da média europeia, se pode verificar um distanciamento progressivo das opiniões da maioria em relação às posições tradicionais da Igreja
sobre temas como o casamento, divórcio, filhos, papel da mulher no lar e
sexualidade. Em Portugal, segundo os dados do Eurobarómetro, a pertença declarada à religião católica oscilou muito pouco ao longo do último
quarto de século, sem denotar qualquer crescimento ou declínio relevantes: 86% em 1986, 92% em meados dos anos 90 e 84% em 2010. A não
pertença a nenhuma religião oscilou entre valores de 10-13% na segunda metade da década de 80 e entre 6-10% nas duas décadas seguintes.
No conjunto, estes números apontam para uma progressão, aliás pouco
expressiva, da adesão a religiões minoritárias. Dados recentes da Uni34

versidade Católica Portuguesa registam porém um nível mais baixo da
pertença à religião católica (79% em 2011) e mais alto da irreligião (14%).
Os gráficos seguintes, baseados em inquéritos do Estudo Europeu dos
Valores realizados em 1990, 2000 e 2009, mostram a evolução das opiniões dos inquiridos portugueses sobre seis temas através dos quais se
pode testar a influência da Igreja Católica em matéria de família e sexualidade. Pode observar-se um progressivo distanciamento em relação às
posições tradicionais da Igreja, mais ou menos claramente expresso nos
seis temas.
Gráficos A influência da Igreja Católica em matéria de família e sexualidade
Portugal
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POP

Da Vida dos Dados
José Tavares

A economia

Os dados não mentem, são as pessoas que mentem.
Com a ajuda dos dados, as pessoas podem mentir melhor. Mas também aproximar-se da verdade, das várias verdades.
1. Cinderela
Numa conferência memorável, o escritor Kurt Vonnegut fala-nos da “forma das histórias”. O extraordinário autor do manifesto pacifista e humanista – as duas coisas! – que é “Matadouro 5” ilustra a estrutura profunda
das fábulas revisitando a saga de uma menina que, depois de desaparecido o pai, vive com a madrasta e as suas duas filhas más e feias. Sim, sim,
Cinderela. Vonnegut expõe e caricatura o esqueleto da narrativa com recurso a dois eixos. O eixo horizontal conta-nos a história no tempo, o vertical mede a felicidade da personagem principal. O desenrolar da história
faz-nos mover para a direita, a felicidade de Cinderela desloca-nos para
cima, a sua infelicidade arrasta-nos para baixo. Vonnegut, homem de palavras e de ironia, resume em minuto e meio uma das sequências mais
familiares do património das fábulas universais.
Como se pode ver na Figura 1, Cinderela começa muito baixo, muito
infeliz: não tem pai, vive com a madrasta má e duas meias-irmãs más,
que a atormentam. Cinderela trata da lide da casa, em semiescravidão.
Linha horizontal baixa, poucas perspectivas de mudança significativa de
enredo. Surpresa! É anunciado um baile na corte para seleccionar uma
esposa para o príncipe. A vida de Cinderela não muda, continua “em
baixo”, numa linha perfeitamente horizontal bastante abaixo do zero da
felicidade.
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Mas eis senão quando…
Uma fada madrinha aparece e oferece a Cinderela “sapatos, vestido,
meio de transporte”, três degraus perfeitinhos que elevam a felicidade de
Cinderela e permitem que participe no baile. Segunda surpresa: o príncipe dança enamorada e demoradamente com a Cinderela bem vestida
e bem calçada. Muita felicidade mesmo, curva em parábola, inclinação
positiva. Cinderela está acima do zero e próxima das nuvens.
Até que chega a meia-noite.
A magia desfaz-se. Doze badaladas, uma fuga precipitada do palácio
e Cinderela aterra subitamente na sua velha infelicidade, regressando à
condição de criada mal vestida das meias-irmãs. Como sabemos, felizmente Cinderela deixou para trás um sapato que se revela imune às magias negativas.
Vonnegut arrisca que Cinderela pode até não ter caído exactamente
no nível de infelicidade de antes do baile. Afinal agora tem a memória do
baile, da dança, a memória do príncipe. Uma memória para sempre.
Mas o melhor está para vir – já o sabemos.
Um emissário do príncipe, com um sapato na mão, visita a casa de
Cinderela. A madrasta e as meninas más têm os pés grandes e gordos.
Resta Cinderela: o “sapato serve”. O príncipe deseja-a e descobre-lhe o
rasto através de um sapato e do tamanho de um pé. Nova parábola de
felicidade, positiva e agora rumo ao infinito matemático do “e viveram
muito felizes para sempre”.
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Figura 1 A história de Cinderela em dois eixos, segundo Kurt Vonnegut
Felicidade

Tempo

2. Dados de Questionário
Raramente os altos e baixos da vida nos entusiasmam como os de Cinderela. É raro as nossas fábulas serem tão bem aproximadas por curvas
e linhas a duas dimensões. Frequentemente não temos muito mais que
dados. Dados no tempo, dados para diferentes países, dados que apesar
disso são o princípio da verdade das fábulas, da verdade da política, da
verdade da economia. Os dados de questionário são especialmente fascinantes. Resultam de perguntas a que respondem pessoas vivas. Pessoas
que são chamadas, quando o seu número e variedade assim o permitem,
de “representativas”. Nós, portanto, nós quando em número suficiente.
Os dados de inquérito tornados disponíveis no Portal de Opinião Pública, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onomatopaicamente
POP!, permitem-nos construir várias histórias com base no que Portugueses e outros europeus pensam e (ou?) exprimem. Histórias sobre
economia, política, religião, família, trabalho, e … todas as possíveis combinações de temas, no tempo e no espaço.
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Atentemos na crise económica na Europa, numa sua possível narrativa.
Como se relacionam os dados, as personagens, o que causa o quê? Como
é que cidadãos de países diferentes avaliam a situação económica no seu
país? A Figura 2 mostra que, desde 2009, a divergência entre a Alemanha,
por um lado, e Portugal, Espanha e Grécia, por outro, é notória. Os alemães
entendem que a sua economia ganha robustez no mesmo tempo em que os
países do sul consolidam o pessimismo que vinha do início da crise, numa
espantosa sintonia de auto-avaliação das economias do sul. Os questionados
mostram a sua perspicácia e as suas idiossincrasias quando lhes é pedido
para avaliarem o estado da economia europeia. Os três países do sul repetem
em relação à economia europeia a quase perfeita sintonia pessimista. Os alemães são menos pessimistas, talvez contagiados pelo facto de observarem a
crise europeia a partir de um ponto de vista privilegiado: o da pujança relativa da sua economia doméstica (a alemã!). O mais longínquo – a economia
europeia – é inferido pelos cidadãos a partir do mais próximo – a economia
de cada um.
Figura 2 A situação económica de cada país e da Europa
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E agora, a relação entre economia e política, entre crise económica e
crise existencial das democracias. Já ouvimos a deixa, com alusões a palhaços na Itália e tecnocratas na Grécia, sabemos do desânimo em Portugal. Juntemos duas séries POP, a Satisfação com a Democracia e a forma
como os cidadãos avaliam a Situação Económica do País. As mesmas duas
séries para três países diferentes: Espanha, Grécia e Portugal. A Espanha
e a Grécia efectuam, com a crise, um mergulho fulminante e sincronizado: desacreditam da democracia à medida que a economia se afunda. É
sensato inferir que a crise das economias leva à desilusão com a democracia, não o inverso. Em contraste com a Espanha e a Grécia, em Portugal o pessimismo económico tem um acentuar mais suave, em parte
porque parte de um ponto de partida mais baixo. O mesmo em relação
à avaliação da democracia, quase não se modifica, é sempre má e, talvez
por isso, com a crise sofre pouco.
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Figura 3 A situação económica e a satisfação com a democracia
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A deterioração da economia europeia traduz-se naturalmente em cepticismo quanto aos benefícios de pertença à União Europeia. Tal como
acima, é sensato pensar que é a crise material que leva à crise do ânimo
europeísta. Mais relevante, primeiro caem as expectativas económicas e
logo a seguir cai por terra o europeísmo. Nem sempre é assim, mas podemos talvez arriscar que o que acontece antes causa o que vem depois.
Apenas 50 % dos portugueses de 2012 acreditam nos benefícios da pertença europeia, uma queda de quase 40 % em relação aos tempos da popular Europa do final do século XX.
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Figura 4 A situação da economia europeia e a percepção do benefício de pertencer à União Europeia
Portugal
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A crise entretanto agrava-se e, após cinco anos, começam a surgir alusões esporádicas ao Inferno. E sim, há uma pergunta no POP que nos
informa da percentagem de pessoas em cada país que reconhecem acreditar no Inferno. E essa percentagem varia no tempo e no espaço! Mais
pessoas crêem no Inferno na Itália, Grécia, Espanha e Portugal, tomados
pela crise, do que em países como a República Checa, a Alemanha, a Noruega, a Holanda e a Suíça. Mais: se excluirmos a Espanha, cuja crença
no Inferno é preocupante mas estável, a percentagem de pessoas do Sul
em crise que crêem num sofrimento infindável e indesculpável aumentou claramente entre 2000 e 2010. O contraste é dramático na Grécia,
onde a percentagem de habitantes que acreditam num lugar permanente
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e mau aumentou de mais de 10 por cento nuns meros 10 anos! No Norte
rico e até agora incólume à crise, muito menos gente crê no Inferno.
Junta-se religião e economia e surge uma história. Parece simples! Mas
relacionar o agudizar da crise com a fé no Inferno é uma interpretação
abusiva. Correlação não é causalidade. O facto de duas séries de dados se
moverem em conjunto não é suficiente para dizer que uma afeta a outra.
Além disso as diferenças já estavam presentes em 1990, muito antes de
a crise se instalar. Em suma, interpretações escatológicas da economia
têm tanto de colorido como de mera curiosidade estatística.
Figura 5 Quem acredita no Inferno? O Sul e o Norte da Europa antes e depois da crise económica
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3. O Fim da História?
O fim da história da crise está por contar. É uma história importante, que
já perdeu o sabor encantatório das velhas fábulas. O que vem aí pode ser
mais crise, mais desconfiança, embora muito dificilmente possamos ser
“infelizes para sempre”. Quando chegarem os novos dados POP, olhemnos de vários ângulos e inventem a vossa história, inventem a vossa verdade. Não se coíbam de efabular… especialmente se isso nos ajudar a
antecipar um final feliz!
Referências
- Vonnegut, Kurt (2013), “Kurt Vonnegut on the Shapes of Stories”, http://www.youtube.com/watch?v=oP3c1h8v2ZQ
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POP

Nem Portugal, nem Europa
Pedro Magalhães

A política

O tema Política no Portal de Opinião Pública inclui 15 indicadores diferentes, com dados que recuam pelo menos até 2003 (e em alguns casos
até 1985) e para um máximo de 29 países: os 27 da União Europeia e,
em alguns casos, a Noruega e a Suíça. “Política” é aqui entendida num
sentido relativamente amplo. Alguns dos indicadores são imediatamente
identificáveis como lidando com “atitudes políticas”: o posicionamento
dos inquiridos em escalas esquerda-direita; o grau de satisfação com o
funcionamento da democracia; ou a confiança dos cidadãos no governo,
nos partidos políticos, no parlamento nacional ou nas instituições europeias. Noutros casos, a ligação ao tema é menos evidente, mas não por
isso menos importante. São indicadores que medem atitudes dos cidadãos em relação a instituições centrais do Estado (a justiça ou a polícia)
ou em relação a instituições da sociedade civil (confiança na imprensa,
na televisão ou nos sindicatos), assim como avaliações de processos com
uma inegável dimensão política (a integração europeia).
Que histórias nos contam estes dados, na sua evolução ao longo do
tempo e na comparação entre países? Não é possível contar aqui todas,
mas há desde logo uma que é fácil de narrar. É uma história de declínio no apoio dos Portugueses às suas instituições políticas. Ela é visível,
desde logo, na avaliação que os Portugueses fazem do desempenho do
seu sistema democrático. Na viragem dos anos 80 para os anos 90, essa
avaliação era, em média, tendencialmente positiva, ou seja, havia mais
portugueses satisfeitos do que aqueles que se diziam insatisfeitos com o
funcionamento da sua democracia. Chegados aos dias de hoje (mais con-

47

cretamente, a Novembro de 2012), essa avaliação média é a mais baixa
desde que há dados disponíveis no Eurobarómetro, superando apenas os
valores encontrados na Bulgária, na Eslovénia, na Roménia e na Grécia.
Os dados sobre “confiança no governo” ou “confiança no parlamento”
repetem a mesma história, desta vez num horizonte temporal mais curto. Em 2003, 47% e 58% dos portugueses afirmavam “tender a confiar”,
respectivamente, no governo e na Assembleia da República. Chegados a
2012, esses valores estavam em, respectivamente, 23% e 24%.
O que poderá estar por detrás destas tendências? Elas não podem ser
dissociadas de algo que sabemos bem, na base da investigação existente, estar-lhes associada: a evolução da situação económica. Mesmo invocando nas perguntas conceitos como “satisfação com o desempenho da
democracia” (em vez de, por exemplo, “com o dos governos”) ou, para os
restantes indicadores, conceitos como confiança (em vez de “aprovação”,
“satisfação” ou outro semelhante), é inevitável que os inquiridos acabem
por introduzir nestes juízos uma dimensão mais “instrumental”, ligada
ao desempenho económico real ou apercebido.
Uma das funcionalidades do POP consiste precisamente na possibilidade de combinar indicadores de temas diferentes. O gráfico abaixo mostra,
por um lado, a evolução da avaliação média do desempenho da democracia e, por outro, a evolução das expectativas dos Portugueses sobre a economia do País. O facto de as tendências serem semelhantes – fenómeno
que vemos quase invariavelmente repetido de país para país – está muito longe de chegar para estabelecer causalidade entre uma coisa e outra.
Mas ele ilustra bem algo que a investigação existente e mais aprofundada
confirma: a importância do desempenho da economia (a nível agregado)
e da sua percepção (a nível individual) nos juízos que os cidadãos fazem
do sistema político, que se reflecte também, nos dados do POP, nos indicadores de confiança nas instituições governo e parlamento.
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Figura 1 A evolução da avaliação média do desempenho da democracia
e a evolução das expectativas dos portugueses sobre a economia do país
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Essa relação “instrumental” entre desempenho da economia e apoio
político está também presente, por exemplo, noutra história de declínio
narrada pelos dados do POP: o da opinião dos Portugueses em relação
à integração europeia. Muitos estudos têm assinalado que, perante uma
realidade tão distante para os cidadãos como a da integração europeia,
eles tendem a recorrer a “atalhos informacionais”, ou seja, a realidades
mais palpáveis que possam ser usadas para fazer inferências sobre algo
que é intrinsecamente muito complexo.17A economia parece ser um desses atalhos. Questionados sobre se a pertença de Portugal à União Euro17 Gabel, M. J. (1998). Interests and integration: Market liberalization, public opinion, and European Union.
University of Michigan Press.
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peia é uma “coisa boa” ou se Portugal “beneficiou” com a integração, os
Portugueses arrancaram com crescente optimismo até ao início dos anos
90, um período de expansão económica, que nos levou a sermos um dos
países mais “euro-entusiastas” entre os doze. Com a recessão do início
dos anos 90, esse apoio diminuiu brevemente, mas voltou a recuperar
na segunda metade da década. Desde então, contudo, a estagnação económica portuguesa e o acentuar da crise a partir de 2009 fizeram sentir
os seus efeitos. Hoje, menos de metade dos Portugueses vêem a nossa
pertença à UE positivamente.
Figura 2 A opinião dos portugueses em relação à integração europeia
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Contudo, nem todas as histórias contadas pelo POP sobre a política
são sobre os efeitos dos ciclos económicos. Outra coisa que se sabe da relação dos europeus com a União Europeia é que ele não é apenas instru50

mental do ponto de vista económico: é também “instrumental” do ponto
de vista político. É sabido, por exemplo, que quanto maiores os índices
de corrupção e de “má qualidade” da governação de um país, maior o
apreço que os seus cidadãos acabam por ter pelas componentes políticas
da integração europeia.18 “Se não nos sabemos governar”, parecem dizer
muitos europeus, melhor cedermos poder a quem saiba. É também isto
que parece estar na base do tradicional cepticismo de, por exemplo, Suecos ou Finlandeses em relação ao projecto político europeu, eles que vivem nos países onde a qualidade das instituições democráticas nacionais
é unanimemente vista como maior.
Os anos mais recentes, contudo, mudaram algumas coisas a este respeito. Em países como Portugal, Itália ou Grécia, os índices de confiança
na Comissão Europeia ou no Parlamento Europeu eram previsivelmente dos mais altos da Europa e permaneceram relativamente estáveis até
2008/2009. Deste então, contudo, ocorreu um acentuado declínio. No
passado, os termos “euroentusiasmo” e “euro-cepticismo” evocavam um
conjunto relativamente claro de países: Portugueses, Gregos e italianos
estavam entre os mais europeístas; Britânicos, Suecos e Finlandeses entre os mais cépticos. Mas tudo isso parece ter mudado. “Ceder poder a
quem sabe governar” só funciona se esses – os outros – governarem nos
nossos interesses. Mas seja porque os benefícios económicos deixaram
de ser evidentes, seja porque a própria natureza política da União vem
recentemente mudando aos olhos das pessoas – evidenciando os conflitos de interesse entre os Estados e o sacrifício dos países do Sul às mãos
dos países do Norte da Europa – as atitudes também mudaram. Os Portugueses já não podem ser descritos, nem em termos absolutos nem em
termos relativos, como “euro-entusiastas.” Pelo contrário, ficámos agora mais próximos dos tradicionalmente eurocépticos Britânicos, seja do
ponto de vista da avaliação dos “benefícios” da integração seja do ponto

18 Sánchez-Cuenca, I. (2000). The political basis of support for European integration. European Union Politics, 1(2), 147-171; Magalhães, P. C. (2012). Europe à la carte? Public support for policy integration in an
enlarged European Union. In D. Sanders, P. C. Magalhães, e Gábor Tóka (orgs.), Citizens and the European
Polity: Mass Attitudes Towards the European and National Polities. Oxford: Oxford University Press.
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de vista da própria imagem das instituições europeias. Na política, nem
(este) Portugal, nem (esta) Europa. Fenómeno passageiro, fruto da crise
económica, ou mais duradouro, fruto de uma crise política mais profunda da imagem e do desempenho das instituições políticas nacionais e
europeias? Terá de ser o futuro a dizer.
Haveria outras histórias para contar. A do lento mais seguro declínio
da confiança na justiça em Portugal, aparentemente dissociada dos ciclos económicos, reflectindo antes o continuado e perturbante desgaste
de uma instituição que persiste em não dar sinais de melhoria no serviço
público que presta aos cidadãos. A da comparativamente baixa confiança
nos sindicatos, num país que onde a taxa de sindicalização teve uma das
maiores quedas nos últimos 30 anos na Europa. Ou a da elevada confiança dos Portugueses na televisão, única fonte de informação política
para muitos e onde, ao contrário do que sucede noutros países, a escassa
dimensão do nosso mercado faz com que os canais procurem escapar a
claros alinhamentos político-partidários (o que não significa que não tenham outros e mais subtis tipos de alinhamentos). Mas essas histórias
ficarão para outra ocasião.
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