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João Freire

Introdução

A presente obra inclui as principais análises estatísticas e a discussão
dos seus resultados relativamente aos dados recolhidos no inquérito so-
ciológico «Orientações perante o trabalho» – da série Atitudes Sociais dos
Portugueses – realizado em 2006 pelo Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade de Lisboa (ICS-UL) no âmbito da sua participação regular no
International Social Survey Programme (ISSP) e, ocasionalmente, nos termos
do protocolo de colaboração assinado em 2006 entre aquela instituição
universitária e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, o qual
incluía um acordo adicional relativo à «realização de um inquérito sobre
as atitudes perante o trabalho a uma amostra representativa da população
portuguesa».

Este estudo permite, pela primeira vez, a realização de comparações
retrospectivas rigorosas com os resultados do inquérito homólogo reali-
zado em 1997. Com efeito, nesse ano, Portugal integrou a rede de pes-
quisas anuais do ISSP, através da vinculação do ICS às regras vigentes
nesse programa, justamente com a aplicação do inquérito sobre as «ati-
tudes perante o trabalho» (a segunda da sua história, dado que a primeira
fora realizada em 1989). 

Por outro lado, o estudo permite igualmente, em idênticas condições
de rigor metodologicamente controlado, o recurso a comparações inter-
nacionais, desta vez com nove países europeus, além de Portugal: aqueles
que já haviam sido escolhidos em 1997 e mais uns tantos, novos. Adiante
explicitam-se os critérios que presidiram a estas escolhas.  

É já antiga nas ciências sociais, em particular em sociologia e em psi-
cologia, a utilização do conceito de atitude (social). Segundo a definição
clássica de Stoetzel (1963), a atitude é uma disposição estável dos sujeitos
subjacente e que dá coerência a um certo número de comportamentos
(objectivos) e de opiniões expressas pelos indivíduos acerca de um deter-
minado assunto. Identificando-se a presença de uma atitude num (ou
mais) sujeito, é plausível prever que ele opine ou se comporte de deter-
minada maneira em determinadas circunstâncias.
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Em sociologia, uma das primeiras formalizações tipológicas acerca das
atitudes dos trabalhadores perante o trabalho industrial deveu-se a An-
drieux e Lignon (1966), que propuseram os termos resignada, evasionista
e resistente para caracterizar as atitudes sociais prevalecentes no seio das
colectividades dos trabalhadores fabris da moderna produção em grande
série cerca de meados do século XX. E pela mesma época começaram a
ter largo curso na investigação em psicologia social as escalas de atitudes,
permitindo operacionalizar formas de medir o grau ou a intensidade de
um determinado conjunto coerente de atributos integrantes de uma de-
terminada «atitude».

No ISSP, uma vez que se trata de um instrumento de inquérito por
questionário a amostras representativas das populações residentes em vá-
rios países (europeus e outros), não existe a possibilidade de observar,
classificar ou contabilizar rigorosamente determinadas práticas dos sujei-
tos. Resta, por isso, o recurso de interrogar as pessoas seleccionadas não
apenas sobre certas matérias de opinião, mas igualmente sobre algumas
das suas práticas e comportamentos objectivos, alguns dos seus ajuiza-
mentos pessoais e algumas avaliações próprias sobre o meio social e os
outros agentes com quem se acham correntemente em interacção. 

Para assegurar com fiabilidade o preenchimento destas condições, o
ISSP concede grande atenção às condições técnicas e metodológicas de
concepção e execução do inquérito de terreno, com um questionário
que, embora limitado em número de questões, inclui uma boa variedade
de técnicas de perguntar. 

No inquérito das work orientations de 1997, o questionário utilizado
dispunha de uma organização temática estruturada em torno dos seguin-
tes tópicos:

• Significados do trabalho (abrangendo 3 perguntas e 10 variáveis); 
• Condições e características do trabalho (7 perguntas e 19 variáveis);
• Empregabilidade, formação e capital humano (4 perguntas e 5 variá-
veis);

• Segurança no trabalho (2 perguntas directas);
• Ética do trabalho e motivações (2 perguntas directas);
• Valores do trabalho (2 perguntas com 12 variáveis);
• Novas tecnologias e percepções sobre o trabalho (2 perguntas);
• Empenho organizacional e envolvimento com o trabalho (1 per-
gunta com 5 variáveis);

• Satisfação, absentismo e propensão ao abandono da organização (3
perguntas);
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• Situação e caracterização dos desempregados e inactivos (6 perguntas
e 11 variáveis).

Anos depois, no inquérito do ISSP a que se refere esta publicação, a
organização temática evoluiu um tanto, tendo sido adoptado o elenco
seguinte:

• Flexibilidade do trabalho (2 perguntas directas);
• Equilíbrio entre trabalho e outros aspectos da vida (4 perguntas com
9 variáveis);

• Organização do emprego (4 perguntas e 7 variáveis);
• Capital humano (4 perguntas e 11 variáveis);
• Solidariedade e conflitos (2 perguntas e 4 variáveis);
• Centralidade do trabalho (1 pergunta com 2 variáveis);
• Valores do trabalho (1 pergunta com 8 variáveis);
• Características das tarefas laborais (2 perguntas e 12 variáveis);
• Resultados do trabalho (2 perguntas e 3 variáveis);
• Qualificação e emprego (5 perguntas e 8 variáveis);
• Situação e caracterização dos desempregados e inactivos (10 pergun-
tas e 15 variáveis). 

Pelo que toca ao presente texto, tendo em vista uma análise adequa-
damente aprofundada desta informação, e também as competências dos
vários analistas envolvidos, foram definidos cinco temas que, seguida-
mente, estruturam a apresentação e discussão dos resultados apurados, a
saber:

• A dedicação dos trabalhadores ao seu trabalho;
• Trabalho e suas representações – análise comparativa internacional; 
• A formação e o emprego;
• A situação dos desempregados e inactivos;
• Relações laborais.

Cada um destes temas foi analisado por um dos membros da equipa
de investigadores: Maria José Chambel, Ana de Saint-Maurice, João
Freire, Luísa Oliveira e António Dornelas. No entanto, as diversas ob-
servações conclusivas foram discutidas pela equipa e obtiveram um
acordo genérico consensual. Todos beneficiaram do apoio técnico indis-
pensável de Alice Ramos e Cátia Nunes, do ICS, e também do aconse-
lhamento científico de Manuel Villaverde Cabral e de Jorge Vala. 
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No que toca aos aspectos técnico-metodológicos do inquérito, indi-
cam-se os seguintes elementos principais.

O questionário aplicado foi, na sua maior extensão, o adoptado pre-
viamente pelo ISSP, num processo de discussão sempre longo e muito
interactivo, entre investigadores e países participantes na rede. Os signa-
tários do presente trabalho, convidados ocasionalmente para a tarefa, não
puderam aceder à intervenção nesse processo, mas verificaram e valida-
ram a tradução do questionário para a língua portuguesa, o que coloca
sempre delicados problemas de interpretação linguística, além das exi-
gências técnicas de, por vezes, se deverem manter formulações que dei-
xaram de ser consideradas as melhores para não perder a possibilidade
de comparação retrospectiva.

Os questionários do ISSP (que sempre evoluem, de uma aplicação
para a seguinte, com algumas perguntas novas e outras que desaparecem)
dividem-se, fundamentalmente, num módulo temático (que varia anual-
mente e se repete em prazos plurianuais não fixos) e num módulo socio-
gráfico. Porém, juntou-se-lhes desta vez um terceiro módulo – decorrente
expressamente do protocolo celebrado entre o ICS e o Ministério do
Trabalho – relativo a várias questões não cobertas pelo anterior e generi-
camente enquadráveis sob a designação de «relações laborais». Aqui,
como é óbvio, não são possíveis nem as comparações retrospectivas nem
as internacionais directas devido à originalidade da inquirição. 

Ocorre também referir que o «trabalho de campo» foi realizado no
Outono de 2006 (com um completamento a entrar já dentro do ano civil
de 2007) e é, portanto, à data de 2006 que deve ser referenciado. Porém,
no plano de actividades do ISSP, o tema das work orientations figurou no
ano de 2005, ao qual Portugal não pôde corresponder, por determinadas
razões, pelo que, nas bases de dados do ISSP, é ao ano de 2005 que estes
resultados ficam associados, ao lado dos países que realmente inquiriram
nesse ano. 

A operação de amostragem e de administração do inquérito fez-se de
acordo com as regras metodológicas adequadas (e exigidas pelo ISSP),
resultando daqui uma amostra validada de 1837 sujeitos com idade igual
ou superior a 18 anos. 

Algumas diferenças ressaltam em relação à operação feita em 1997,
que utilizara uma amostra validada de 1637 indivíduos. Nesse ano, a
amostra compreendeu inicialmente 2000 indivíduos seleccionados em
200 secções da amostra-mãe. Esta era uma amostra probabilística, areolar,
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bietápica, delineada a partir dos dados do Recenseamento Geral da População
de 1991 e destinada a servir de base de amostragem para a selecção de
unidades para a realização de entrevistas nas residências familiares. 
A amostra foi estratificada por regiões (NUT II) e meios de habitat (ur-
bano, semiurbano e rural). A recolha de dados foi feita por entrevistas
pessoais e directas assistidas por computador, não sendo permitidas subs-
tituições de inquiridos (faltosos, não cooperantes, etc.). Não foi feita qual-
quer ponderação a posteriori da amostra e o trabalho de campo foi reali-
zado pelo Instituto Nacional de Estatística, que também executou uma
tarefa de reinquirição, sob a supervisão do ICS. O erro de amostragem
calculado foi de ± 2,4% (α = 0,05). 

Em 2006 o trabalho de campo foi confiado à empresa TNS-Euroteste.
No que toca às técnicas de constituição da amostra, foi usada uma estra-
tificação por região e habitat semelhante à anterior. Os inquiridos foram
seleccionados segundo três operações sucessivas: selecção aleatória de
«pontos de partida» dentro de 150 localidades previamente escolhidas
(no território do continente); selecção aleatória de residências (segundo
um mapa de ruas ou por lista telefónica); selecção do respondente se-
gundo o critério do último dos residentes na casa a ter «celebrado» o seu
aniversário. Não foram permitidas substituições de inquiridos, embora
o trabalho de campo tenha sido prolongado para se obterem os parâme-
tros desejados. Do total de 2832 contactos que compunham inicialmente
a amostra, acabou por resultar a referida amostra validada de 1837 inqui-
ridos, considerados representativos dos residentes no território português
(do continente europeu, com exclusão das regiões autónomas insulares)
com idade igual ou superior a 18 anos e residindo em alojamentos pri-
vados. Os dados foram ponderados a posteriori para reproduzir as distri-
buições da população-mãe no que respeita às regiões, tamanho da loca-
lidade residencial, idade, sexo e escolaridade.     

As características sociográficas gerais da amostra portuguesa utilizada
mostram uma composição sexual de 52,5% de mulheres e 47,5% de ho-
mens, uma distribuição etária de 14,3% de «jovens» (18 a 25 anos de
idade), 16% de «adultos» (26 a 33 anos), 27,5% de «maduros» (34 a 49
anos) e 42,3% de «idosos» (50 anos e superior) e, quanto ao estado civil,
57,6% eram casados (ou viviam em união de facto), 24,9% eram solteiros,
10,6% viúvos e 6,8% separados ou divorciados. No que toca à escolari-
dade, existiam 9,5% respondentes sem escolarização formal, 37,6% com
frequência do ensino primário, 21,4% com o diploma do ensino básico
(de 9 anos), 17,9% com frequência do ensino secundário ou profissional
e 13,6% com frequência do ensino superior. Quanto à distribuição geo-
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gráfica da amostra, tivemos 36,6% da Região Norte, 23,9% da Região
Centro, 27,9% de Lisboa e Vale do Tejo (região entretanto reconfigurada,
em mais pequeno), 7,6% do Alentejo e 3,9% do Algarve. Finalmente, es-
clarece-se que 62,2% (isto é, 1139 indivíduos) do total da amostra eram
pessoas activas empregadas e que os restantes 37,8% (692 pessoas) cor-
respondiam a não activos (incluindo estudantes) e a desempregados. 
O erro estatístico da amostra foi de ± 2,3% (α = 0,05).

Finalmente, esclareça-se que a grande partição da amostra entre pessoas
activas empregadas, por um lado, e pessoas desempregadas e não activas,
por outro, apresenta ligeiras variações do número de sujeitos considera-
dos, consoante as análises feitas nos diferentes capítulos, por força de
mais de uma pergunta do questionário que permite fazer tal «filtragem»,
dos missing e do modo de ponderar a amostra. Mas, em números gros-
seiros, pode anunciar-se que o grupo dos activos empregados anda na
ordem dos 1100 indivíduos (qualquer coisa como 60% do total da amos-
tra) e que o dos desempregados e não activos atinge um patamar vizinho
das 700 pessoas (cerca de 40%).

O questionário e a base de dados estão disponíveis no site do programa
Atitudes Sociais dos Portugueses (www.atitudessociais.org).

Comparações internacionais

Antes de mais, importa informar que em 1997 haviam sido escolhidos
como países de comparação com Portugal os seguintes: a Espanha, a
Alemanha, a Suécia e a Hungria. Num texto que então assinámos (Freire
2000, 163-171) procurámos justificar os motivos que levaram a equipa
de analistas de então a optar por estes países com base nas seguintes or-
dens de razão: 

• Histórica e cultural (identidades nacionais antigas, entidades políticas
autónomas, língua própria e religiões dominantes, balanceando entre
o catolicismo e os protestantismos);

• Geo-estratégica (potências continentais, países periféricos e pequenos
países centrais);

• Dimensão populacional (países pequenos-médios, grandes e «gigan-
tes»);

• Economia e desenvolvimento humano (escalonamento, em vez de
polarizações);

• Político-constitucional (democracias consolidadas, pós-ditatoriais
conservadoras ou socialistas).  
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Agora a repetição deste leque de países impôs-se-nos quase sem dis-
cussão para prolongar as possibilidades de comparação retrospectiva. Mas
a realidade actual da União Europeia recomendava fortemente o seu alar-
gamento, num número que, contudo, não fosse demasiado pesado para
uma leitura eficaz, afastando, por isso, a inclusão de países fora da Eu-
ropa. Assim, tendo também em conta que nem todos os países estavam
acessíveis, orientámo-nos para o seguinte conjunto: Portugal, Espanha,
Alemanha, Suécia, Hungria, França, Grã-Bretanha, Irlanda, Dinamarca
e Eslovénia. 

A França e a Grã-Bretanha (entidade política que sai um tanto bene-
ficiada, em relação ao Reino Unido, pela exclusão da Irlanda do Norte,
geralmente com piores scores do que a «grande ilha») vieram completar o
conjunto efectivo de países que constituem o núcleo económico e político
do processo europeu, ao mesmo tempo que constituem, com a Alema-
nha, três modelos altamente diferenciados e por vezes conflituantes de
olharem para si próprios e para os outros. Tudo os separa, pela história e
pela cultura. Mas muito os une no que toca ao pragmatismo da acção,
bem como aos valores e orientações democráticas e ao papel que estes
devem ter no mundo contemporâneo. Além disso, a França veio adicio-
nar-se ao grupo dos países de cultura latina, mas não tão dominante-
mente católica como os Estados ibéricos (e seria também a italiana), ao
mesmo tempo que para Portugal ainda constitui, em muitos aspectos,
uma referência-padrão, acentuada pelos processos migratórios. A Irlanda
é, desde há alguns anos, o case-study que todos apontam de um país
pobre, de escassos recursos e periférico que soube progredir bem nas
novas condições da competitiva economia mundial e vem reforçar a
componente anglo-saxónica e «atlantista» neste conjunto. A Dinamarca
também nele duplica a presença nórdica, mas a sua «rebeldia naciona-
lista» em certos assuntos (v. g., a moeda europeia) e, mais recentemente,
o facto de surgir como modelo da «flexi-segurança» laboral tornaram
quase indispensável a sua inclusão no lote. Finalmente, era muito im-
portante a presença de um segundo país do Leste (ex-socialista), da nova
leva dos recém-aderidos à União Europeia. A nossa preferência ia para a
Bulgária ou a Eslováquia (países de dimensão equiparável a Portugal e
mais pobres do que nós, ambos de cultura linguística eslava e de influên-
cia cristã ortodoxa), ou então para a Polónia (embora com esta se exce-
desse talvez a parte dos grandes países e o peso dos «católicos»). Infeliz-
mente, nenhum destes países tinha os seus dados disponíveis no quadro
do ISSP. Assim, quedou-nos a (parcialmente insatisfatória) Eslovénia,
país pequeno e provindo do interessante mosaico ex-jugoslavo, mas de
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forte influência germânica e que apresenta resultados provavelmente
pouco representativos do bloco de países da «nova adesão».    

Os dados apresentados e as análises estatísticas desenvolvidas nos ca-
pítulos seguintes partem de uma única base de dados informática, com-
posta de 13 258 registos de pessoas individuais dos dez países considera-
dos. 

Por último, realça-se o facto de os dados aqui analisados se reportarem
a um momento em que a actual crise financeira e económica internacio-
nal ainda não se tinha manifestado.
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