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Capítulo 16

Confiança nas instituiçõ99 políticas em países europeus
o papel dos valores, da experiência democráticã e da perceçãã de eficácia
do sistema político numa perspetiva multinível

Alice Rømos
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa)

Rui Brites
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa

lorge Valø
Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa)

Introdução

A confiança interpessoal, também designada confiança social, tem sido estudada
como um conceito fundamental para o conhecimento dos processos de construção
das relações interpessoais.l Foi nessa perspetiva que, nos anos 60, Rotter elaborou a

medida de confiança que continua a ser largamente utilizada (e.9. no módulo per-
manente do European Social Survey e no Eurobarómetro). Esta medida tem subja-
cente o entendimento da confiança como "a expetativa generalizada de uma
pessoa de que pode acreditar na fiabilidade das promessas de outros indivíduos ou
grupos sobre o seu comportamento futuro" (Rotter, 1967: 651). Entendida desta
forma, a confiança reduz a complexidade ou a incerteza no campo das relações so-
ciais (Luhmann, !979). Foi, porém, com a difusão do conceito de capital social a

partir do bestseller "Bowling Alone" (Putnam, 1995,2000) que o conceito de confi-
ança viu estendida a sua aplicação à compreensão da vida coletiva e, particular-
mente, do campo político. Apartir do trabalho de Putnam a confiança passou a ser
concebida como um elemento fundamental para a qualidade das relações sociais, o
desenvolvimento económico e o apoio à democracia, e como um elemento necessá-
rio para a compreensão da dinâmica do capital social.

Ora, o conceito de confiança social ou interpessoal cedo deu origem ao con-
ceito de confiança institucional. Como refere Giddens (2000:24), a confiança pode
não estar apenas relacionada com outra ou outras pessoas, mas com entidades abs-
tratas ou com todo um sistema: "a confiança pode definir-se como a segurança na
credibilidade de uma pessoa ou na fiabilidade de um sistema". Compreende-se as-
sim que se tenha tornado comum avaliar a confiança nas instituições de regulação

Os autores expressam aqui o seu agradecimento aos colegas, do grupo de.investigação do

ICS-UL'Atituäur e Comportamentoi Sociopolíticos" pelos valiosos comentários feitos sobre

uma versão prévia deste capítulo.
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social, como os partidos políticos/ os tribunais/ os parlamentos ou as empresas,
pois se entende que a confiança institucional é um fator chave na atribuiçao à" legil
timidade às decisões das autoridades institucionais (Tyler, 2003).

Este capítulo visa contribuir para uma melhor compreensão da extensão dq
confiança nos diferentes países eurõpeus e para o debate sobre a construção ¿o run]
timento de confiança nas instituições políiicas.

Assim, começamos por apresentar uma visão geral sobre os níveis de conf!
ança social e de confiança nas instituições políticas em 28 países europeus, para de_
pois nos centrarmos na análise dos fatores subjacentes à confiança nas instifuições
políticas. De facto, a literatura tem examinado mais e de forma mais consist".ttu u,
consequências da confiança do que os fatores que lhe subjazem, nomeadamente nã
que se refere à confiança política. O nosso contributo para este problema consiste,
num primeiro passo, em contrastar hipóteses derivadas da escolhø røcionøl com hi-
póteses derivadas do papel dos aalores humanos enquanto estruturantes das atitu-
des sociais, no caso presente a confiança. Num segundo passo, aprofundamos a
hipótese do papel dos valores na construção da confiança política, articulando-o
com uma variável contextual relativa ao passado do regime político dos países es-
tudados (países com passado democrático mais antigo z.rs. países com paÀsado de-
mocrático mais recente). Estas análises são precedidas por uma descrição dos
níveis de confiança nas instituições políticas no conjunto dos países europeus estu-
dados, com destaque para o caso português.

Contextuali zação d,a nossa abordagem

Desde o início dos anos 90 que a pesquisa empírica sobre os impactos da confian-
ça social tem crescido significativamente, mostrando associações consistentes en-
tre a confiança social, o bem-estar pessoal, o envolvimento cívico, a solidariedade
social e a qualidade das relações económicas (para uma revisão crítica ver Zmerli
e Newton,2008). Embora de forma menos sistemática, a literatura tem também
examinado os antecedentes da confiança social. Por exemplo, Delhey e Newton
(2002) organizaram do seguinte modo as variáveis que a literatura mais tem estu-
dado: aøriáueis indiaiduais, como o otimismo e a perceção de controlo e, noutro ní-
vel, o bem-estar socioeconómico e os recursos económicos disponíveis (quanto
mais elevados os recursos, maior a confiança, possivelmente porque os -áir frá-
geis poderão arriscar menos em confiar); anriáueis sociøis, comò a pãrticipação em
trabalho social voluntário, redes sociais informais diversificadai e intensas; va-
riáveis relativas à qualidnde dø aidø comunitária; e o bem-estør do país emque se vive,
nomeadamente no que se refere a indicadores relativos à disponibilidade de apo-
ios sociais e a menores desigualdades sociais (ver, também, Nannest ad,, z00B;
Welch et a1.,2005).

Relativamente às consequências da confiança social na governação e nas ins-
tituições políticas, as conclusões das análises empíricas são fìequentemente críti-
cas/ mas de acordo com uma revisão de literatura de Levi e Stoker (2000) parece
haver alguma consistência em resultados que mostram como a confiança importa
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Daraalegitimação do sistema político e como, em muitas circunstâncias, é crucial

iuru"" entender a participação política e o apoio a políticas públicas ou reformas

institucionais. Contudo, como referem os mesmos autores, a þesquisa neste domí-

nio necessita não só de aprofundamento conceptual e maior precisão nas medidas,

rnas também de maior integração dos níveis micro (individual) e macro (contexto

estrutural).
No domínio dos antecedentes da confiança nas instituições políticas, perma-

nece um debate sobre a relevância de fatores que decorrem da escolha racional e do

autointeresse relativamente a fatores de natureza mais simbólica ou cultural. As

explicações associadas à escolha racional fundamentam a formação da confiança

institucional nas perceções dos cidadãos sobre a eficácia do sistema político em do-

mínios fundamentais como a economia, a educação ou a saúde (Downs, 1957).Os

cidadãos confiariam, assim, nas instituições políticas na medida em que estas res-

oondessem aos seus interesses e necessidades (ver Himmelweitet a\,,1981). Em al-
'ternativa, os modelos d.e natureza mais simbólica fundamentam a confiança

oolítica na atribuição de motivos morais aos decisores políticos ou institucionais

ä" rr-u forma geral. Esta perspetiva está relacionada com um conceito de confian-

ça enquanto expetativa de um comportamento eticamente justificável, enquanto

qnu oJ modelos do autointeresse ou da escolha racional enfatizam a dimensão es-

tratégicada atribuição de confiança (Kramer, 1999).Esta dimensão estratégica in-

dica que a confiará em b quando ø tem a expetativa de que b não prejudicará ou

poderá mesmo beneficiar ø, pois isso é do interesse de b, tendo em vista expetativas

ãe reciprocidade futura (Vala e Marinho, 2003). Também os "modelos cultutais"
sobre iconfiança centram as raízes da confiança política na cultura política e não

tanto no peso que os resultados da ação política possam ter diretamente na vida
dos cidadãos (ver, Campbell, 2004).

Um primeiro tipo de explicações sobre a conceção simbólica das raízes da

confiança foi desenvolvido no quadro do modelo relacional de legitimação das au-

toridades (Tyler e Huo, 2002), no âmbito do qual foi possível mostrar que a perce-

ção de justiça procedimental (qualidade do processo de tomada de decisão) das

autoridades institucionais, e não tanto a justiça distributiva (resultados da deci-

são), gera confiança e a confiança gera perceção de legitimidade (ver para o caso

português, Vala e Marinho, 2003). Como referido acima, uma outra abordagem da

conceção simbólica sobre a confiança institucional propõe que esta 4 em certa me-
dida, exógena à atuação das instituições políticas pois se fundamenta na "cultura
cívica", nó sentido atribuído por Almond e Verba (1963)' e nos valores democráti-
cos, pilares desta cultura. Análises empíricas desta hipótese realizadas na Alema-
nha (Campb e11,2004) ou num conjunto de países pós-comunistas (Mishler e Rose,

2001) mosiraram que a hipótese cultural ou simbólica foi bastante suplantada pela

hipóiese de que a þerceção de eficácia da governação na resolução dos problemas

das pessoas (n* inaicuaor do autointeresse) é um melhor preditor da confiança

nas instituições políticas.
Neste capíLlo, retomamos a petspetiva instrumental (ou do autointeresse)

sobre a génese da confiança nas instituições políticas, que contrastamos com o Pon-
to de vista que enfatiza ås fatores simbólièos, a partir de outra dimensão deste
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longo) de relação dos países estudados com o regime democrático. Adicionalmen-
1s, contrastamos a hipótese da relevância dos valores com a hipótese sobre a impor-
tância de variáveis relativas à performance do sistema político, quer a nível das

oerceções dos cidadãos (variável de nível individual) quer a nível estrutural ou

äontextual (índice de desenvolvimento humano - HDI na sigla inglesa).
Decorrente dos debates que selecionámos e para os quais queremos contri-

buir, testamos três hipóteses neste trabalho. A primeira éã de que a perceção de

"firurtudo 
sistema potítico (percebida ou medida através do HDI) é uma varíá-

vel importante na atribuição de confiança política, mas que os valores revestem

um papel que está para além dos efeitos da perceção de eficácia e que/ conse-

orr"trtó-"t te, não serão apenas aspetos instrumentais ou relativos ao autointe-

.'"rr", *ur também de ordem ético-valorativa que orientam os julgamentos de

confiança Política.
e rug"nda hipótese propõe que nas sociedades com mais longo passado de-

mocrático"a confiança naJinstituiçOes políticas será mais elevada do que nos pai
ses mais recentemente chegados à democracia, onde a confiança será menor

como consequência da memória sobre as práticas institucionais dos regimes

autoritários.
A terceira hipótese, que é a hipótese nuclear deste trabalho, propõe uma inte-

ração entre os efeitos dos valores de cotrrervação e de abertura à mudança (variá-

veis de nível individual) e o regime (democracias mais antigas as' mais recentes),

uma variável contextual. Ou seja, propomos que nas sociedades com mais longo

passado democrático quanto maior a adesão a valores de conservação maior a con-

iiurrçu nut instituições þoüticas. Por outro lado, nessas mesmas sociedades, quanto

maiór a adesão uos vuiores de abertura à mudança menor a confiança nas institui-

ções políticas. Resultados inversos são de esperar em contextos societais onde mais

recentemente se chegou à democracia. Esta hipótese é desenvolvida adiante.

Método e medidas

Para testar as hipóteses enunciadas foram utilizados dados da sexta ronda do Eu-

fopean Social Súrvey (ESS), num total de 52.165 indivíduos representando 28 paí-

r.r. Ar amostras do ESS são amostras probabilísticas e representativas e a recolha

de dados é re alizadafacea face no local de residência dos inquiridos (para mais in-

formação sobre o processo de amostragem no ESS consultar: http://www'europe-
ansociãhurvey.orglmethodology/sampting.html; sobre o ESS em Portugal, ver:

http:i/asp.ics.ul.pt).

Variáael dependente

A confiønçn nøs instituições políticas foi medida através das seguintes perguntas;
,,euai 

a cónfiança pessáal que tem em cada uma das instituições que lhe vou dizer?

Situe a srru posiçao nesta eåala em que 0 significa que não tem nenhuma confiança

na instituição que referi e.r*u pontoução dã 10 quei dizer que tem toda a confiança
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mesmo ponto de vista. Esta outra dimensão refere-se aos valores humanos e ao Þa-
qel gue desempenham nos julgamentos sociais. seguindo o argumento a" Tyiuì,
Goff e MacCoun (2015), propomos que os julgamentos sociais não são unicamenté
instrumentais e que obedecem, em graus variáveis, a fatores culturais ou simbólil
cos relativos a princípios ético-normativos ditados por valores.

Este ponto de vista foi já explorado em duas pesquisas empíricas transnacio-
nais realizadas por Devos, Spini e schwartz (2002) e Morselli, spini e Devos (20121
Estes autores formularam a hipótese de que a confiança nas instituições decorre de
um conflito entre valores associados à conservação (tradição, conformismo 

" 
r"grr_

rança) e valores que configuram abertura à mudança (autocentração, estimulaçã"o e
hedonismo) no quadro da tipologia de valores validada por s chwaftz(e.g. 1996) em
países muito diversificados, com tradições democráticas diferentes e pertencentes
a espaços culturais representados também como diferentes (para uma validação
desta proposta de estrutura de valores nos países europeus, ver Ramos, 2006).

A hipótese formulada por Devos, spini e schwartz (2002) e Morselli, spini e
Devos (2012) propõe que a confiança nas instituições decorrerá mais da adeìão a
valores de conservação do que a valores de abertura à mudança, no sentido em que
as instituições contribuem para a preservação da estabilidade da ordem social, òb-
jetivo prosseguido também pelos valores de conservação (tradição, conformismo e
segurança). Pelo contrário, os valores de abertura à mudança refletem uma orienta-
ção para a autonomia individual e a inovação social menos compatível com a atri-
buição de confiança às instituições, que visam, de uma forma geral, assegurar a
continuidade da ordem social, Esta hipótese recebeu apoio empírico nomeada-
mente junto de amostras de estudantes de mais de 30 países, considerando um lar-
go espetro de instituições: educacionais, judiciais, média, polícia, instituições
religiosas, etc.

Note-se, porém, que a hipótese formulada por aqueles autores, de que maior
confiança nas instituições está associada a maior adesão aos valores de conserva-
ção, apenas se verifica consistentemente em países com baixos níveis de progresso
económico medido pelo índice ponderado de progresso social (WISP: weighted in-
dex of social progress;Estes,1997), que reúne indicadores sobre saúde, educação,
crescimento económico, etc. Quanto aos resultados relativos ao efeito dos valores
de abertura à mudança na confiança institucional, verificou-se uma interação mar-
ginalmente significativa entre estes valores e o índice da qualidade da governação
(wGI: worldwide goaernanceindex;Kaufmann, Kraay eMastrttzzi, 2008): nos países
com melhor qualidade de governação, os indivíduos com maior adesão à abertura
à mudança manifestam maior confiança institucional.

Anossa pesquisa segue as preocupações do conjunto das duas pesquisas que
acabámos de apresentar no sentido em que testa a hipótese de que a relãção entre
valores (uma variável individual) e a confiança institucional é moderada por variá-
veis de nível contextual (variáveis relativas à estrutura social). Contudõ, a nossa
pesquisa distancia-se daquelas, na medida em que para um melhor controlo do sig-
nificado dos resultados apenas considera a confiança nas instituições políticas.
Além disso, uma vez que neste caso se estuda a confiança nas instituições þoüticas,
consideramos como variável de nível contextual ou estrutural o passado (breve z,s.
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nessa instituição: ... na Assembleia da Repúblicai ... nos partidos políticos; ... nospolíticos". o índice de confiança r,u, inrrì-*ições políticas foi construíd" 
" 
p;;;:

média das respostas a estas questões fãf" ¿L Cronbach = 0,g2).

Vøriáaeis independentes de níael indiaiduat

As variáveis de nível individual utilizadas na descrição dos níveis de confiança snos modelos multinível estão organizad.asda seguinte forma:

variáae-is sociodemográficøs: sexo, idade, escolaridade (anos de frequência escolar)_
classe social (só utilizada na descrição dos níveis de confiançå) 

" ";;i;;;;írendimento (só utilizada nos modèlos murtinível). Note-se que estas variá_veis, com exceção da classe sociar, são variáveis de controlä nos -oau-iJ,multinível.
vøriáaeis ideológicas: religiosidade ("Independentemente de pertencer a uma religião

em particular, numa escara de 0 a 10, diria que é uma pessoa..." (escala 0:""d;
religiosa; 10 = muito rerigiosa); orientaçãoìdeológicà (,,Em politica é costume
falar-se de esquerda e direita. Como é que se posiciorrurìu r,uriu 

"r.uru, "* qrru õ

^ representa a posiçãomais à esquerda e 10 a posição mais à direita?,;).
Crenças sobre a eficácia do sistemapolítico:satisfaçãã 

"o^ 
u economia (,,Tudo soma_

do, qual é o seu grau de satisfação com o estado atual da economia no país?,,
(escala: 0 = extremamente insatisfeito(a), a 10 = extremamente satisfeito(a);
satisfação com o estado da educação 1';utili"¡ndo a seguinte 

"scutu, 
aiþá,

por favor, como avalia, no geral, o estado da Educação nJpaís, hoje e^ aifrl
(escala: 0 = extremamente mau, a r.0: extremamentL bom) satisfação com os
serviços de saúde ("E relativamente aos serviços de saúde em geral? eual oseu grau de satisfação com os serviços de saúde no país, hoje eri dia?,,lesca-
la: 0 = extremamente mau, a 10 = extremamente böm). 

)

VøIores humanos: Utilizámos dois tipos de valores da escala áe valores humanos de
schwartz: conservação (seguiança, tradição e conformismo) e abertura à mu-
dança (estimulação, hedonismo e autocentração). Estes valôres representam
duas das agregações dos 21 indicadores de mótivaçoes básicas representadas
nos valores humanos (ver Almeid a,201.3;Ramos, ã006; To..", e Érites, 2006).
Este modelo é descrito mais adiante.

Variáaeis independentes de níael agregødo

contexto económico: índice de desenvolvimento humano (HDI, fonte: PNUD).
Relação-com o regime democrático: considerando como."f"ìêr,"iu temporal o ano de

1945, os países foram classificados em "países com passadó democrático
mais antigo" us. "países com passado democrático mais recente,,. Entre as
diversas categorizações existentes na literatura sobre o passado do regimepolítico-{os países, é comum distinguir entre paíser'pàr-"o-rrnisi'as e
outros (Mishler e Rose, 200r;parcoutras classificações ver: http://www.de-
mocracybarometer.org/links_en.html#weitereen). No nosso caso, opomos
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democracias mais antigas a democracias mais recentes, onde incluímos
não só os países ex-comunistas, mas também portugäI, Erp";h; 

" 
Chipre.

Níveis de confiança nas instituições políticas e relações com
a confiança social

No quadro 16.1, apresentam-se os valores médios do índice agregado de confiança
política e as médias de cada um dos seus componentes. Considerando o índice agre-
gado, vemos que os países nórdicos mostram médias de confiança nas instituições
políticas acima do ponto médio da escala e que a estes países se juntam a Suíça e a

Holanda. Abaixo do ponto médio da escala encontram-se os restantes países. Os paí-
ses com níveis de confiança política mais baixos são os países ex-comunistas, a que se

juntam Portugal, Espanh4 Itália e Chipre. Como esperado (ver quadro 16.2), ospai-
ses que são democracias pelo menos desde 1945 apresentam níveis de confiança
mais elevados do que os países que chegaram mais recentemente à democracia.

Podemos observar no quadro 16.3 a descrição dos níveis de confiança política
em Portugal por variáveis sociográficas e por outras variáveis que serão considera-
das nos modelos multinível. Embora se verifiquem diferenças significativas entre
os níveis das variáveis, com exceção do género, a força da associação é reduzida
(ver o tamanho do efeito medido pelo eta2), indicando homogeneidade das respos-
tas dos portugueses inquiridos. Verifica-se, contudo, uma exceção importante no
tocante à perceção de eficácia do sistema político no domínio da economia, da edu-
cação e da saúde. Como esperado, níveis mais baixos de perceção de eficácia cor-
respondem a menor confiança. Note-se, porém, que mesmo no caso de níveis mais
elevados de perceção de eficácia nunca se atinge um valor próximo da confiança.
A perceção de eficácia do sistema reduz a desconfiança, mas não é suficiente para
produzir confiança.

Respondendo a uma questão muito discutida na literatura, a figura 1.6.'J. re-
presenta o cruzamento entre os níveis de confiança social e de confiança política
com dados agregados por país. Se considerarmos a agregação por país, obtemos
uma correlação elevada de0,82. Porém, se correlacionarmos, como é mais correto,
as respostas dos indivíduos, a correlação baixa para 0,38, valor ainda assim elevado
neste tipo de estudos. Estes resultados mostram continuidade com os que obtive-
ramZmerli e Newton (2008). Durante muitos anos a pesquisa rnostrou uma baixa
correlação entre a confiança social e a confiança política (e.9, Kaase, 1999; Newton e

Norris, 2000), mas mais recentemente muitos estudos têm mostrado correlações
positivas entre os dois tipos de confiança, provavelmente devido a melhorias na
qualidade da medida e da recolha de dados, como sugerem Zmerli e Newton
(2008), mas talvez também porque se esbateu a diferenciação entre as normas que
se aplicam aos julgamentos no nível interpessoal e no plano das instituições.
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Quadro l6.l Confiança nas ¡nstituições políticas na Europa, por país (médias)

Confiança
no parlamento

nacional
Confiança

nos políticos

Confiança
nos partidos

polfticos

lndice
de confiança

política

Nível
de significância

do teste tâ
Noruega
Dinamarca
Suíça
Finlândia
Holanda
Suécia
Bélgica
Alemanha
Reino Unido
lslândia
Hungria
França
Estónia
lrlanda
Rrissia
Eslováquia
Lituânia
Rep. Checa
Chipre
Eslovénia
Kosovo
Polónia
Albânia
Espanha
Itália
Portugal
Bulgária
Ucrânia
Total

o'J
6,1
6,1
5,9
5,3
5,9
5,0
4,9
4,3
4,2
3,9
4,1
3,9
3,6
3,4
3,1
3,1
3,2
3,4
3,0
3,1
3,0
2,5
3,4
3,2
2,5
2,1
1,8
3,7

5,1
5,2
5,2
4,8
5,1
4,7
4,3
3,8

5,2
5,3
5,0
4,9
5,1
4,9
4,2
3,8
3,7
3,5
3,2
3,'t
3,2
3,0
3,0
2,8
2,8

5.5
5.5
5.4
5.2
5.2
5.1
4.5
4.'l
3.9
3.8
3.5
3.4
3.4
3.2
3.1
2.9
2.9
2.8
2.8
2.5
2.5
2.5
2.4
2.4
2.4
2.O

1.9
1.8
3,2

3,7
3,9
3,3
3,2
3,3
3,1
2,9
2,8
2,9
2,6
2,5
2,3
2,1
2,2
2,0
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
3,0

2,7
2,4
2,3
2,3
2,2
2,4
1,9
2,0
1,8
1,8
1,9
3,0

Notas: Escalas: 0 = mlnima confiança; 1O = máxima confiança.
" reste f de Srudent da méd¡a do ind¡ce oL .à"îä.iä ,ä.iåi à*n,
Fonte: European Social Survey (round 6,2012).

o ponto médio da escala (S); -.-p < 0,000

Quadro l6'2 conf¡anÇa nas instituições políticas na Europa, por grupo de países (médias e desvio-padrão)

lndice de confiança política
Democracias mais
Democracias mais

antigas (pelo menos desde lg4S)
recentes (após 194S)

4,3 (2,2)
2,6 (2,2)

Notas: Escala: 0 = mfnima confiança; 10 = máxima confianca
Fresimeporirico (1,51621) = 8101,9; p . O,OOO; eta, = ô,ìl - ''
??!no.?ra?hs mais antigas: Bélgica, Suíça, Alemanha, Dinamarca,
lslândia, ltália, Holanda, Noruega, Suécia.
Democracias mals /,ecenfes: Rl¡an¡a, Bulgária, Chipre, Eslováquia,
Polónia, Portugal, Federação Russa, EslÃréniå, n.jp,:åli"rin""",

Finlândia, França, Reino Unido, lrlanda,

,Fst-ólia, Espanha, Hungria, Lituânia,
ucranta, Kosovo.
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ouadro 16.3 Confiança política em portugal, segundo variáveis de nível individual (médias)

Confiança nas instituições
Políticas 

(')

Sexo
Homens
Mulheres

2,0a
2,Oa

ldade

Até 30 anos
31-40 anos
41-50 anos
51-60 anos
Mais de 60

2,2b
1,9ab
1,8a

1,9ab
2,1a

Até 4 anos
5-6anos
7-9anos
10 -'12 anos
>12 anos

'1,9a

1,9a
1,8a
2,2b
2,4b

Anos de escolaridade
conclufdos

Avaliação do rendimento

O rendimento atual permite v¡ver
confortavelmente
O rendimento atual dá para viver
É difícil viver com o rendimento atual
É muito difíc¡l viver com o rend¡mento atual

2,4a

2,3ab
'1,9b

1,4c

Classe soc¡al

Empresários e dirigentes
Profissionais liberais
Profissionais técnicos e de enquadramento
Trabalhadores independentes
Empregados executantes
Operários

2,3ab
2,1ab
2,4b
1,8ab
1,9ab
1,7a

Religiosidade
Baixa
Média
Alta

1,8a
2,2b
2,1b

Orientação ideológica
Esquerda
Centro
Direita

1,8a
2,2b
2,6b

Satisfação com a economia
Baixa
Média
Alta

1,7a
3,4b
2,4c

Satisfação com a educação
Baixa
Média
Alta

1

2
2

,5a
,3b
,3b

Satisfação com a saúde
Baixa
Média
Alta

1,4a
2,4bc
2,5c

Notas: médias com letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,OS).
(')f""". 

12112¡ =O,628t p = ñ.s.i F¡¿"¿e Ø,2109)=2,7421 p< 0,05; etaz = 0,012; F"""o¡",¡¿.da(4,2082)= g,104;
p < 0,015; efa' = 0,005 Favariação ¡endimenro ß,2126) = 22,6i p < 0,0^00; eta' = 0,03; Fcr¡sse sociar (S,140S) = S,gg7
p<0,015; ela¿=0,021'Fretisiosidâde(2,2157)=9,3i p<0,000; etaz=0,01;Fo,¡un¡"ç5o¡c"uogi""(2,1460)=13,8;
p < 0,000; eta'= 0,02'Fsarisraçåosconomia Q,2157) = 165.3; p < 0,000i eta'= 0,13; Fsårisraçãoeducaçåo e,2064= 4a,g.
p < 0,000; eta'= 0,04; Fsariraçåosaúd€ Q,2159)-- 84,0; p < 0,000; ela'= O,O7
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índice sintético de confiança social

Figura 16.1 Confiança social e confiança nas instituições políticas na Europa
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Estrutura e saliência dos valores na Europa

A investigação sobre valores baseia-se no pressuposto de que estes representam
princípios fundamentais que orientam os vários aìpetos daìida das pËssoas e da
organização da sociedade. Desde que os primeiros cientistas sociais sécomeçaram
a interessar pelo estudo dos valores (e.g, Hayes,1913), diferentes tipologias têm
sido propostas e testadas (para uma revisão ver Ramos, 2006).Atualment"e, o mo-
delo dos valores humanos de schwartz(ver:schwartz,1992;dchwartzet ø1,,2012) é
um dos modelos que nos Parece oferecer maior robustez e mais possibilidades de
comparação ou maior equivalência de estrutura interpaíses. Por-estas razões, este
modelo foi incluído no European social survey (ESS) disde a sua primeira edição.

Aconceção do modelo surgiu a partir dos estudos iniciais de Schwartz e nltsty
(1987,1990) e baseava-se na premissa de que os valores, sendo objetivos conscientes,
representam três ordens de necessidades universais da existência humana, às quais
todos os indivíduos e sociedades têm de dar resposta: necessidades dos indivíãuos
enquanto organismos biológicos; necessidades de interação social coordenada; ne-
cessidades de sobrevivência e bem-estar dos grupos sociais. A estas três ordens de
necessidades Schwartz e Bilsky fizeram corresponder dez tipos de valores motivaci-
onais, partilhados pelos indivíduos independentemente do contexto cultural em
que estivessem inseridos. São eles: po der,reøIização,hedonismo, estímulnçã0, øutocentra-
ç ã0, unia er s alismo, b eneu oI ência, tr ødi ç ão, co nfo r mismo e s e gur anç a.
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Autotranscendência

Abertura
à mudança

Conservação

AutoPromoção

Figura 16.2 Modelo teórico das relações entre os dez tipos motivacionais de valores (Schwartz, 1992)

De acordo com a teoria, as ações desenvolvidas na prossecução de um valor

de determinado tipo têm consequências psicológicas e sociais que podem ou não

ser compatíveis corn a prossecução de um valor de tipo diferente. Por exemPlo, as

ações que traduzem o6ediência (conformismo) tendem a ser conflituantes com as

que exprlmem autonomi a(reølizøção), mas já serão compatíveis com as respeitantes

i*u""tut'ção d'a ordem social(segurançø)'rJmdos aspetos inovadores do modelo

de Schwartz consiste na repr"seniação dos valores numa mattiz que os organrza

como elementos de relaçõei de conflito ou comPatibilidade. Assim, quanto maior

for a distância entre dois valores, maior será o grau de incompatibilidade entre as

respetivas motivações subjacentes (figut a L6.2).

A análise das incompatibilidades entre os valores levou os autores deste

modelo a dispô-las numa èstrutura bidimensional com quatro tipos de valores

de ordem suþerior, correspondentes a duas dimensões conceptuais bipolares

básicas: ,rrrru q.t" opõe valore s de autotranscendência a valores de autopromoçño, 
,e

outra que opõ" lruloru s d.e abertura à mudança a valores de conseraaçã0. o princí-
pio que orgànizaa primeira d imensão seria o conflito entre a motivação das pes-

iour^ puru.-uceitarém o Outro como igual, transcendendo os seus próprios
intereìses pessoais em favor do bem comum, e a motivação para atingir o suces-

so pessoal e alcançar meios para exercer poder sobre os outros. A segunda di-
mensão reflete o conflito entie, Por um lado, o desejo de autonomia intelectual,

liberdade de ação e orientação 
-para 

a mudança e, por outro lado, o dever de

Universalismo Benevolência

Conformìsmo

Tradição
Autocontração

Segurança
Estimulação

Realização

Hedonismo

Poder
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Ouadro 16.4 
:ilfliJåa"" 

valores em Portugal, segundo variáveis individuais consideradas no modelo

Auto- Abertura à. r1\ UOnServacao'-'Iranscenoencta' mudança*' promoçao''
Auto

Sexo
Homens
Mulheres

0,34a
0,46b

0,09a
0,21b

-0,20a
-0,33b

-0,29a
-0,40b

ldade

Até 30 anos

31-40 anos
41-50 anos
51-60 anos
Mais de 60

0,33a
0,39a
0,38a
o,42b
0,50b

-0,13a
0,01b
0,09b
0,21c
0,40d

0,01a
-0,14b
-o,24bc
-0,32c
-0,51d

-0,284b
-0,30ab
-0,26a
-0,38bc
-0,47c

Anos de

escolaridade
concluídos

Até 4 anos
5-6anos
7-9anos
10 - 12 anos
>12 anos

0,50c
0,31a
0,32a
0,43bc
0,36ab

0,42a
0,17b
0,06c
-0,03cd
-0,1 2d

-0,52a
-o,20b
-0,19b
-0,1 2bc
-0,02c

-0,47a
-0,35b
-0,22c
-0,32bc
-0,30bc

Notas: Médias com letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas (p < 0'05)'

(1) Autotranscendência: F"""" (t,l1ir¡ = e1o; p.0,000; eta2 = 0,015; Fro"¿" (4, 2172)=a14;, < 0,000; eta2 = 0,0'17;

Fesæran¿a¿e (4, 2172) = 14,64', p < ã,ó,ió' iJ : õ,0,ã' r*",nø. **''*' (3 ' 2192) = 
1 '9jl't; l:"t*"- " 

(2'2163\ = 43'1;

p< 0,000; eta'z=0'038; Fodenhçäoideorósiø Q,1461)=2-'g5l-"t'r*'"'äi"-""^t"\z'z12t-¡=lqilp<o'ooo'jj?'=o'ots'
F"urrr"6o 

"0,*ç:o 
(2 ,2062) = s,sz,'Ëi"öioìllt"' ='o,ooo; F"noreo *t" (2' 2159) = 11 

'89; 
p < 0'000; eta' = 0'011 '

(2)conservação: F"","(1,2171i=3f,i9,'p'o,ooo; "!u'lo'ôr¿' 
Fa^¿"(4'2172)=-105'65; p^<0'000; eta2=0'16;

Fescoraridads Ø,2172)= 123,62, p'tõ,obo''titq'='ó,rs' r"*'n*"'"0'*""tiä' ircz¡=2625'p <0'oo0; eta2 = 0'04;

Frergiosidado e216J)=138,44ip.0,b0q''"td=o'ir;¿r"*r.""""ì.r",ià'r¿orl:s'5q; 8-< 0'000; eta2=0'012;

Fsaftraçãos@nomia e,2163)= 9,48; ;';-d,'oóq "t*'=ó'01; 
È"",uuøoi¿u""cao(2' 2068) = 3'57; n s;

Fsatisraçao 
"a,rre 

Q,2165) = 9,32; p < 0,000; eta' = 0'01 '

(3)Aberturaàmudança: f"",.tl'zliil-=aq,",o'0,*o' ela2=0'017;F¿^¿"(4'21-72)=88'65; p0'000; ela2=O'14i

Fescora,idade g,21721= 96,9/; p.'õ,öoî' 
"t"i= 

ô,'ìs; p,"",,"ø","t'*"" ts' 2rãäi= 12'21"p <^o'ooo: eta2 = 0'017:

Fr€roiosidade e,2163)=136,71ip.î,oori, "t"'=ci'tl; 
Ë.'nì"*ø",0""t'äìz' M61:l=4'64ip^<0'0teta2=0'006;

Fsa,sracaoemnom,a e,2ß3)= r,36ì;';ä:ôö"q;: ö,ôil Ë;;'"*.äì*'tz'zoôal = 12'121p < 0'000;eta2 = 0'012;

Fsatstaiaosartoe e,2165)= 13,52i P< 0'000; eta'--O'o12' 
^

(4) Autopromoção: F""".(1,21?;):;;:;;:P-'!'000;-eta2 =0'012''Ft¿"¿'(4'2171)=16's4ip<0'000; eta2=0'03;

Fescorari¿a¿e(4,2171)=20,s3;p.ó,ooì;'uta¿=0,ò37; F""",oøo,"loìI","iä'zrerl=?'?:tl<.0'000; eta2=0'03;

Frerisios¡dade Q,2162')=ea,as' p.ö,öóóì ãä'=9,ossi ¡"n*,ø"-'^'o' e'1460) =0'43; ns;

Fsarisraçãoeconomia e,2i62)= 
.1u,ù;ö,óö"t";= ó;óìã;'Ë;;;,fa""i*cao Q'20671= 0'38; n s ;

Fsarisraçäo saúde Q,2164) = 1 ,03; n.s

Avaliação do

rendimento

O rendimento atual Permite viver
confortavelmente
O rendimento atual dá Para viver
É difícil viver com o rendimento
atual
É muito difícil viver com o
rendimento atual

0,43a

0,43a

0,39a

0,45a

-0,03a

0,01b

0,19b

0,36c

-0, I 5a

-O,25a

-o,26a

-0,43b

-0,28a

-0,314

-0,40ab

-0,45b

Religiosidade

Baixa
Média
Alta

o,32a
0,36a
0,53b

-0,05a
0,12b
0,37c

-0,07a
-0,22b
-0,49c

-0,25a
-0,32b
-0,48c

Esquerda 0,45a
0,39a
0,38a

0,07a
0,16b
0,21b

-0,21a
-O,27ab
-0,32b

-0,36a
-0,36a
-0,33aOrientaçäo

ideológica
Centro
Dirèita

Satisfaçäo
com a

Baixa
Média

o,44b
O,29a
0,364b

0,1 8ab
0,06a
0,21b

-0,29a
-0,17b
-0,29ab

-0,38a
-0,23b
-0,37a

Altaeconomia -0,34a
-0,35a
-0,33a

-0,34a
-o,22b
-0,24b

0,18a
0,1 3a
0,12a

Satisfação
com a

Baixa
Média
Alta

0,45b
0,38a
0,38a

Satisfação
Baixa
Média

0,44b
0,36a
0,47b

O,21a
0,13b
0,03b

-0,34a
-o,22b
-0,25b

-0,36a
-0,34a
-0,38a

com a saúde ¡¡6
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2

-0,4

-0,6

-0,8

-1,0

Autolranscendência Conseruação Abertura à mudança Autopromoção

I Total (28 países) W@porlugat

Figura 16.3 Saliência dos valores no total da amostra e em portugal em2O12

obediência, de preservação das práticas tradicionais e de manutenção da estabi-
lidade e do statu quo.

A estrutura proposta por Schwartz e Bilsky foi testada em diversos estudos
(e.9. Ramos, 2006; Davidov,201,0; Menezes e Campos, 1997). Afigura 16.3 mostra
uma hierarquização dos valores supraordenados semelhante quando se considera
o conjunto dos 28 países e Portugal. Os valores de autotranscendência são aqueles a
que as Pessoas atribuem mais importância, seguindo-se os valores de conservação.
Em linha com a teoria subjacente ao modelo, os valores de aberfura à mudança e de
autopromoção são aqueles a que as pessoas menos aderem e surgem numa posição
claramente contrastante relativamente aos anterioret traduzindo as incompatibi-
lidades acima descritas entre valores de autotranscendência e de autopromoção,
por um lado, e de conservação e de abertura à mudança, por outro.

Dado o papel central que os valores supraordenados ocupam nas hipóteses
aqui testadas, analisaremos seguidamente como, na sociedade portugues a., a ade-
são aos valores se diferencia (ou não) segundo as variáveis sociodemográficas con-
sideradas relevantes.

Relativamente ao eixo que opõe os valores de autotranscendência aos valores
de autopromoção, as diferenças observadas refletem os conflitos subjacentes, mas,
apesar de estatisticamente significativas, o seu efeito é bastante fraco (ver valores
do etaz). Assim, a principal conclusão que se pode tirar dos resultados apresenta-
dos no quadro 16.4 e que existe um consenso tendencial dos portuguesás, seja na
grande importância atribuída aos valores de autotranscedência (universalismo e
benevolência), seja na pouca importância atribuída aos valores de autopromoção
(realização e poder).

Também no que se refere ao eixo que opõe os valores de conservação aos valo-
res de aberfura à mudança, aquele que será considerado nas análises adiante
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tndivíduos, os valores possam explicar a atribuição de confiança às instituições po-

l'irrrut puru além da variância já explicada pelas perceções de eficácia do sistema

oolítico'
' D" acordo com as nossas hipóteses, esperamos também obter um efeito da va-

riável socioestrutural relativa ao bem-estar dapopulação, no sentido de um incre-

ãento do HDI corresponder a um incremento da confiança nas instituições política.s

Ital como esperamos que, a nível individual, a perceção de eficácia do sistema políti-

)o 'u 
pro-òção do bem-estar corresponda a maior confiança nesse sistema).
'iestamos ainda um modelo em que é introduzida como variável estrutural o

oassado político dos países considerados (democracia antiga us' democracia recen-

i" - t"t quadtol'6.2).
para testar estas hipóteses foi necessário estimar uma sequência de modelos

nl1e Dassamos a descrevôrbrevemente (ver quadro 16.5). Os dois primeiros mode-

iJi't.f""* as variáveis de controlo principais: sociodemográficas e ideológicas'

Ñã t".."iro *odelo introduzimos as crenças na eficácia do funcionamento do siste-

ma político, a que se seguem os valores_(modelo 4). Por fim, são introduzidas as va-

iiari"i, de nívei ugr"guão (modelos 5 e 6) e as interações (modelo 7) entre os valores

ã" .orr"rrruçao Jae-aUertura à mudança e a variável "passado democrático mais

ántigo ,r. *ãi, recente". A análise destas interações permite testar a hipótese de

qlu"i efeito dos valores na confiança varia consoante se trate de uma democracia

mais recente ou mais antiga.
O modelo nulo mostia-nos que as diferenças a explicar entre países são muito

expressivas, ou seja, 25"/''Esteval'or de variância ao nível agregado é um resultado

raramente identiflcado em estudos transnacionais de atitudes e comportamentos'
por explicar ao nível individual temos, então, 75% da variância.

ó primeiro grupo de variáveis introduzidas no modelo revela que a escolari-

dade e å avaliaçãã/sátisfação com o rendimento estão significativamente associa-

das ao grau dé confiançá nas instituições políticas: mais escolaridade e maior

satisfação com o rendimãnto estão associadãs a mais confiança' Este conjunto de

variávóis contribui para a explicação d,e 8% da variância ao nível individual'

As variáveis id-eológicaå (modelo 2) acrescentam 3% à variância já explicada e

os resultados mostram qrÏe maior religiosidade e uma orientação política mais à di-

reita estão associadas a'maiores níveis de confiança nas instituições políticas.
para lá dos efeitos d.estas variáveis de controlo, as crenças na eficácia no siste-

ma para pfomover o bem-estar revelaram um impacto myito expressivo na confi-

ançå nas'instituições políticas (31% de variância explicada): as Pessoas que estão

mais satisfeitas com o'estado presente do país, ao nível da economia, da educação e

da saúde, são aquelas qrr" Inuì, tendem a èonfiar no parlamento, nos partidof poti-

ticos e nos poütìcos (cf. modelo 3). Estamos assim perante a demonstração do po-

der explicaîivo de vaìiáveis a que chamamos de autointeresse e que outros estudos

também chamam variáveis instrumentais ou relativas ao funcionamento instituci-

onaf às quais contrapõem variáveis a que chamam exógenas' como os valores' que

foram introduzidos no modelo seguinte'
Ora, ao introduzirmos os valóres no modelo verificamos que estes' como Pre-

visto nas hipóteses, contribuem para a explicação da confiança para além do poder
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apresentadas, a conflitualidade das motivações subjacentes surge refletida nas di_
ferenças observadas. Contudo, contrariamente ao que observámos no eixo u",uìi-
or, os resultados sugerem a existência de características individuais .o- rm forù
poder de diferenciação relativamente à adesão aos valores. Assim, or tulo."" ii
conservação aumentam de importância à medida que a idade avança (ver Ferreir"-
2006) e que o grau de religiosidade também aumenta, e vão diminuindo de imo.,,1
tância à medida que aumenta a escolaridade. As mesmas característicur 

"*"r.Ë*ie_feito contrário no que toca à adesão aos valores de abertura à mudança: diminuem
de importância à medida que a idade e a religiosidade aumentam e tornam-se mais
importantes à medida que a escolaridade aumenta.

Antecedentes da confiança nas instituições políticas: uma análise
multinível

Descrita a confiança na_s instituições políticas nos países em análise, interessa agora
analisar as nossas hipóteses relativas aos fatores que estão na base das difereiças
observadas. Para o efeito realizámos uma análise multiníael. O pressuposto básico
da análise multinível é que as atitudes e comportamentos individuaii podem ter
diferentes níveis de ancoragem. Os indivíduos têm qualidades ou características
que lhes são próprias e que contribuem para a forma como veem o mundo que os
rodeia e como constroem as suas atifudes. Mas, na verdade, os indivíduos não vi-
vem isolados, estão inseridos em grupos sociais com características próprias, que,
Por sua vez, podem pertencer a instituições, também elas com as suas especificida-
des, fazendo todos eles parte de um contexto, uma organizaçäo, uma règião geo-
gráÍica ou um país, que também se diferenciam de outras regiões on de ontros
países de acordo com diversos indicadores macrossociais. Quer isto dizer que as
atitudes individuais podem ser explicadas por variáveis relativas aos próprios in-
divíduos e por variáveis relativas ao contexto estrutural em que estão inseridos
(e'9. Goldstein,1987; Bocþ 1989). A consideração conjunta de variáveis de diferen-
tes níveis, conhecida em estatística por ønáIisemultiníael,trouxe ao estudo dos valo-
res, atitudes e comportamentos sociais a possibilidade de alargar o alcance das
variáveis explicativas, sendo, por isso, de particular interesse para as ciências soci-
ais (para exemplos de aplicação ver, por exemplo, Davidov e Meulemary 20L2;
Semyonov, Raijman e Grodzeisky,2006; Ramos, pereira e yala, 201.6).

A análise multinível é uma equação de regressão linear múltipla que permite
tratar os preditores de acordo com os níveis a que pertencem, começando no nível
individual e possibilitando a introdução na equação de regressão de variáveis per-
tencentes a diferentes níveis de agregação, assim os dados o permitam (para uma
leitura detalhada sobre os pressupostos da análise multinível ver, porèxemplo,
Hox,1995; Snijders e Bosker, 1999).

Tendo em conta os nossos objetivos e as características dos dados de que dis-
pomos (amostra representativas ao nível nacional), consideramos dois níveis de
análise: individual e agregado (país). De acordo com as hipóteses formuladas, e
com os modelos teóricos de partida já apresentados, esperamos que, ao nível dos
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Fraca adesão à conseruação -1 DP

----. Democracias mais recentes

B = 0,16

Forte adesão à conseryação +1 DP
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Dêmocracias mâis antigas
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Figura 16.4 Efeito da adesão aos valores de conservaçäo na confiança institucional consoante

o À"ttåão democrático (democracias maii recentes vs democracias mais antigas)

explicativo das variáveis anteriores, nomeadamente das variáveis instrumentais'

ó,i", or rrutores de conservação, quer os valores de abertura à mudança sulgem ne-

ã*i""*""* associados à confiunçu nas instituições Políticas. Este resultado é qua-

iiiilu¿o por uma interação no modelo 7 e o seu significado será apresentado

ouando comentarmos esse modelo'
"*---No-aral, o conjunto de variáveis de nível individual contribui para explicar

43% ð,avariância ob'servada na confiança nas instituições políticas'

o segundo passo consiste em explicar as diferenças entre países. Para isso in-

troduzimðs no *'od"lo rruriáveis de nivel contextual. Aprimeira, o índice de desen-

volvimento humano (HDI), é uma variável que já mostrou anteriormente estar

relacionada com a 
"oifiuiçu 

nas instituiçOeJ poiíticas (e,g' Listhaug e Ringdal,

2008), resultado que se reproduz no nosso modelo: quanto maior o HDI, maior a

confiança. Note-se que estä variável, só por si, contribui para explicar 86% das dife-

renças entre países (modelo 5). Este resultado reforça o poder explicativo das

peråpetivas dà autointer"rru o' das perspetivas endógenas iá verificado a nível in-

äirrlå.rut. Contudo, quando introduzimõs a variável relativa ao passado.político

recente (modelo 6) o valor preditivo do HDI deixa de ser estatisticamente significa-

tivo, indìcando que estas duas variáveis estão correlacionadas e que a variável rela-

tiva ao passado político tem maior valor preditivo do que o HDI. Este modelo

mostra ainda, de acordo com as hipóteses, que nos países com mais longo passado

democrático existe maior confiania nas instituições políticas do que nos países

com passado democrático mais recente'

Noúltimomodeloanalisamosahipótesedequeoimpactodosvaloresna
confiança depende do impacto da variávél estrutural "tegime" (democracias mais

antigas as. rnais recentes). Esta hipótese implica obtermos uma interação entre os

valores de conservação 
" 

uq,'"lu rråtiável estiutural' bem como uma interação entre

a adesão aos valores de abårtura à mudança e a mesma variável estrutural' Como

podemos verificar no quudro 16.5, modelo 7 ' asintetações são significativas' o que
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humanos, um domínio de pesquisa em que foi um dos pioneiros em portugal
(Almeida e costa, 1990). A articulação entre valorer e 

"ot 
fiutrça, que aqui propo-

1¡os, insere-se no movimento de extensão do estudo do papel dos vãlo.ei nu estru-
ítraçáo de representações, atitudes e comportamentos soõiais de que os trabalhos
de Ferreira de Almeida são um notável exemplo (e.g. Almeid a,2013).

Neste capítulo, com base em dados do European Social survey 6 (201212013),

spresentámos uma revisão de literatura sobre a confiança social e a confiança nas

instituições políticas. Apresentámos depoisuma descrição do grau de confiançanas

instituições políticas no nosso país, que é comparado com outros países europeus.

Os resultados mostram que em Portugal a confiança nas instituições políticas se en-

contra entre as mais baixas no conjunto de países analisados. Além disso, as resPos-

tas obtidas em Portugal apresentam uma elevada homogeneidade não refletindo

clivagens sociais relevantes. De facto, nesta análise descritiva, as respostas apenas

variam significativamente em função da perceção de eficácia do sistema político.
Esta desconfiança nas instituições políticas é comum à maioria dos países eu-

ropeus, sendo poucos os que expressam alguma confiança nasrespetivas institui-

çõès políticas: Noruega, Dinamarca, Suíça, Finlândia, Holanda e Suécia. Ora, o

ób¡etivo deste nosso trabalho é exatamente contribuir para a análise dos anteceden-

tes deste sentimento de desconfiança nas instituições políticas tão generalizadona
Europa.

Neste contexto, examinámos uma hipótese que tem recebido apoio em vários

estudos neste domínio, segundo a qual a atribuição de confiança ao sistema políti-
co está largamente dependente da perceção de que esse sistema é capaz de respon-

der às necessidades económicas ou às necessidades no domínio da saúde e da

educação. Esta hipótese foi testada num modelo multinível e verificou-se tanto ao

nível de análise das perceções individuais, como ao nível de análise do contexto es-

trutural. De facto, quanto maior a perceção de que o sistema político é capaz de

promover o bem-estar dos cidadãos (uma variável de nível individual), maior é a

confiança nesse sistema. Os resultados obtidos mostram que estes efeitos se sobre-

põem aos efeitos das variáveis sociográficas e mesmo ideológicas (orientação

ideológica e religiosidade). Por outro lado, quanto maior o HDI (uma variável es-

truturãl), maior é a confiança nesse sistema. Note-se, no entanto, que este efeito
deixa de ser saliente quando se considera o impacto da variável "regime" (demo-
cracias mais antigas as. democracias mais recentes).

A nossa análise foi, contudo, para além da perspetiva instrumental sobre a

confiança e mostrou a importância dos valores de abertura à mudança e de conser-

vação da ordem socialna construção da confiança nas instituições políticas. Assim,
os resultados apoiam a nossa hipótese central: a direção dos efeitos dos valores de-

verá ser comprèendida na sua interação com o passado democrático. Nas democra-

cias mais reôentes, quanto maior a adesão aos valores de conservação, maior a

confiança nas instituições políticas, acontecendo o inverso nas democracias mais
sedimentadas, onde os valóres de conservação geram menor confiança nas institui-

ções políticas.
\o q.t" se refere aos valores de abertura à mudança, verificámos igualmente

qrr" o ,"r, i-pacto varia de acordo com a duração da experiência democrática: é
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B=-0,26

B=-0,1f

Figura 16.5

Fraca adesão à abertura à mudançâ -1 Dp Forte adesão à abertura à mudança +1 Dp

' - -'Democracias ma¡s recentes 
- 

Democracias mais antigas

Efeito da adesão à abertura à mudança na confianga institucional consoante
o passado democrático (democracias mais recentes vs. democracias mais antigas)

vai ao encontro das hipóteses propostas. As interações obtidas significam que o pa-
pel dos dois tipos de valores inalisados na confiança é diferenteãonsoanté o pa?s é
uma democracia mais recente ou mais antiga. As figuras 16.4 e 1.6.5 permitem uma
melhor apreensão dos efeitos de interação obtidos.

A figura 16.4 representa o efeito dos valores de conservação na confiança nos
países com passado democrático mais antigo r.¡s. mais recente. Nos países que mais
recentemente chegaram à democracia, maior adesão aos valores de conservação
está associada a maior confiança nas instituições políticas (B =0,1.6; t (41196) = 4,47;
p< 0,000). Contrariamente, nos países com passado democrático mais longø maior
adesão aos valores de conservação está associada a menor confiança nas institui-
ções políticas (B = -0,23; t (41198) = -7,74; p < 0,000).

O efeito da interação entre os valores de abertura à mudança e a variável estru-
tural "regime" na confiança institucional está representado na figura 1.6.5. Aadesão
a estes valores está associada a menor confiança nas instituições políticas, quer se tra-
tededemocraciasmaisantigas (B=-0,26;t(41204)=-8,36;p<0,000),quermaisrecen-
tes (B = -0,1.1.; t (41201): -3,56; p < O000). Note-se, no entanto, que este efeito é mais
expressivo nas democracias mais antigas do que nas democracias mais recentes.
Desta forma, a hipótese de Devos, Spini e Schwartz (2002) e de Morselli, Spini e
Devos (2012), segundo a qual a adesão aos valores que configuram a abertura à mu-
dança reflete uma orientação para a autonomia individual e a inovação pouco com-
patível com a confiança nas instituições, verifica-se, sobretudo, nas sociedades com
um mais longo passado democrático.

Discussão e conclusões

Este estudo insere-se numa obra de homenagem à carreira de professor e investiga-
dor de joão Ferreira de Almeida e tem como um dos conceitos centrais os valores
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sobretudo nas democracias mais consolidadas que a adesão a estes valores gera
menor confiança nas instituições políticas. Nestas sociedades parece f,uuuiuri
conflito mais evidente entre uma oiientação para a inovação e a realização pesso;i
e a ação das instituições políticas, que serão èntendidas como um obstáculò a essa
afirmação pessoaf decorrendo desse conflito uma menor confiança. Note-se, con-
tudo, que a interação entre os valores de abertura à mudança e o passado democrá_
tico dos países é muito menos expressiva do que a interação entre esta variável
estrutural e os valores de conservação.

Relativamente à perspetiva instrumental sobre a génese da confiança nas ins-
tituições políticas, os nossos resultados constituem um contributo inovador para
essa perspetiva teórica, ao mesmo tempo que questionam os estudos que a apre-
sentam como a variável determinante neste domínio. De facto, a interação entré va-
lores e o contexto de passado democrático é também importante para compreender
a expressão da confiança. Para além disso, note-se como o contexto político é de tal
forma relevante que se sobrepõe ao efeito do desenvolvimento socioeconómico
dos países (HDI) na explicação da variância da confiança entre países. Estes resul-
tados sublinham ainda a importância da análise multinível a que recorremos, pois
esta permite considerar diferentes níveis de análise simultaneamente, bem com as
suas articulações.

Refira-se finalmente que nos parece estarmos a assistir a uma banalização do
conceito de confiança e dos seus efeitos, quer no discurso académico quer no dis-
curso público. os nossos resultados, ao contrário, convidam a uma problematiza-
ção do conceito de confiança e da análise dos seus antecedentes. Especificamente,
será necessário aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos sociológicos e
psicológicos através dos quais os efeitos do passado democrático (breve os. longo)
ficam gravados no funcionamento das instituições e, dessa forma, contribuem para
a construção de maior ou menor confiança. Como já foi sublinhado igualmente
noutros estudos, a pesquisa neste domínio necessita, não só de aprofundamento
conceptual e maior precisão nas medidas, mas também de novas abordagens teóri-
cas e de maior integração dos níveis de análise micro (individual) e macro (contex-
tuafestrutural).
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