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Resumo 

 A validade da ideologia política Esquerda-Direita tem sido, ao longo dos anos, criticada, 

com o seu fim a ser defendido por vários autores. No entanto, desde a Revolução Francesa que 

se tem manifestado como um mecanismo fundamental em atribuir, a todos os envolvidos pelo 

universo político, um sentido de orientação e de compreensão de um sistema político cada vez 

mais complexo. Esta dicotomia política tem sofrido alterações de significado relativamente a 

cada campo político quer de Esquerda quer de Direita, relacionadas com o surgimento de novas 

clivagens sociais e culturais associadas à evolução ideológica da sociedade.  

 Desta feita, são inúmeros os estudos, na área da comunicação, da sociologia e da ciência 

política que, nos últimos anos, abordam e/ou avaliam o comportamento ideológico quer dos 

partidos políticos quer dos eleitores, expondo-os à dimensão política Esquerda-Direita (por 

exemplo, Freire, 2006b; Belchior, 2008; Guedes, 2012b). Sendo assim, a nossa investigação 

procura entender de que forma a dicotomia Esquerda-Direita se manifesta no eleitorado do 

concelho de Vila Real, no conteúdo discursivo dos líderes dos partidos PS e PSD e nos 

respetivos programas eleitorais durante a época de campanha eleitoral das legislativas de 2015.  

 Neste sentido, primeiro, analisámos, minuciosamente, o conteúdo programático dos 

programas eleitorais de ambos os partidos atinentes às legislativas de 2015. Segundo, 

procedemos à análise de dados disponibilizados, para a comunidade académica, por diversas 

plataformas para avaliar o impacto da crise económica, nomeadamente, da Troika nas 

ideologias políticas do PS e PSD. Terceiro, analisámos o debate televisivo entre António Costa 

(PS) e Pedro Passos Coelho (PàF) de modo a averiguar quais as suas posturas ideológicas dentro 

da dimensão política Esquerda-Direita. Quarto, de forma a avaliar a presença desta díade 

política no eleitorado do concelho de Vila Real, procedemos à análise das respostas dos 

inquiridos ao inquérito por questionário considerado.  

 Assim sendo, a nossa investigação procura averiguar se os partidos PS e PSD se 

encontram, dentro da dimensão política Esquerda-Direita, ideologicamente distintos, não 

somente pela forma como comunicam através dos seus programas, mas também através do 

conteúdo discursivo de cada líder político. Este estudo procura ainda avaliar a capacidade do 

eleitorado do concelho de Vila Real em se orientar e se autoposicionar nos diversos campos 

deste espectro político e verificar até que ponto esta díade política continua a fazer sentido quer 

ideologicamente quer linguisticamente na esfera política atual.  

 

Palavras-chave: Ideologia, Esquerda, Direita, PS, PSD. 
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Abstract 

 The validity of Left-Right political ideology has been criticized over the years, with its 

end to be defended by several authors. However, since the French Revolution it has manifested 

itself as a fundamental mechanism in assigning to all those involved in the political universe a 

sense of orientation and understanding of an increasingly complex political system. This 

political dichotomy has undergone changes of meaning with respect to each political field, 

whether Left or Right, related to the emergence of new social and cultural cleavages associated 

with the ideological evolution of society. 

 There are numerous studies in the area of communication, sociology, and political 

science that in recent years have addressed and/or evaluated the ideological behavior of both 

political parties and voters, exposing them to the Left-Right political dimension (Eg, Freire, 

2006b; Belchior, 2008; Guedes, 2012b). Thus, our investigation sought to understand how the 

Left-Right dichotomy manifests itself in the Vila Real constituency, in the discursive content 

of the PS and PSD party leaders, and in the respective electoral programs during the election 

campaign season of the legislatures of 2015. 

 In this sense, first, we analyzed, in detail, the programmatic content of the electoral 

programs of both parties related to the legislative of 2015. Second, we analyzed data made 

available to the academic community by various platforms to assess the impact of the economic 

crisis, namely, Troika in the political ideologies of the PS and PSD. Third, we analyze the 

television debate between António Costa (PS) and Pedro Passos Coelho (PàF) in order to 

ascertain their ideological positions within the Left-Right political dimension. Fourth, in order 

to evaluate the presence of this political dyad in the electorate of the municipality of Vila Real, 

we proceeded to the analysis of respondents responses to the survey by the considered 

questionnaire. 

 Thus, our research seeks to ascertain whether the PS and PSD parties are ideologically 

distinct within the Left-Right political dimension, not only through the way they communicate 

through their programs, but also through the discursive content of each political leader. This 

study also seeks to evaluate the capacity of the electorate of the municipality of Vila Real to 

orient and self-position in the various fields of this political spectrum and to verify to what 

extent this political dyad continues to make sense both ideologically and linguistically in the 

current political sphere. 

 

Key-words: Ideology, Left, Right, PS, PSD. 
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Introdução 
  

 A validade da díade política Esquerda-Direita tem sido, ao longo dos anos, colocada em 

causa. Comecemos pelas alegadas teses, da década de 1960, que defendiam estarmos perante o 

fim da ideologia, sobre a qual vários autores (por exemplo, Bell [1960], 2015; Aron [1955], 

1980) supuseram, portanto, que a ideologia, com a estabilidade social que se impusera com o 

fim das sucessivas Guerras Mundiais, encontrava-se à beira do abismo, acreditando que esta 

não fazia mais sentido não só porque se pretendia assegurar um Estado moderado assente no 

bem-estar social, mas também porque se verificara uma certa transição de valores e clivagens.  

Mais tarde, o fim da história de Fukuyama (1989) e a Terceira Via de Giddens (1995 e 1998) 

reacendem o debate dos autores anteriores, alegando que com superação do capitalismo ao 

comunismo e com o fim de um mundo ideologicamente bipolarizado – com a Queda do Muro 

de Berlim, em 1989 –  se havia achado, de acordo com Fukuyama (1989), o regime definitivo 

assente na democracia e no capitalismo, e de acordo com Giddens (1995 e 1998) a díade política 

Esquerda-Direita revelar-se-ia insuficiente para abarcar os valores que a globalização 

acarretava, daí a necessidade de algo que fosse para além deste binómio.  

 No entanto, a verdade é que passados mais de três séculos da Revolução Francesa, a 

díade política Esquerda-Direita continua, diariamente, a servir de código comunicacional entre 

os agentes políticos, os eleitores e a comunicação social quer a nível nacional quer 

internacional. Esta dicotomia política desempenha um papel fundamental não apenas no plano 

político, mas também no plano da linguagem. Os termos Esquerda e Direita tornaram-se, pois, 

instrumentos linguísticos de compreensão e orientação essenciais para que o cidadão consiga 

quer adotar uma posição ideológica com base nas crenças e valores que ocupa cada campo 

político quer desmistificar os assuntos de carácter mais complexo atinente ao universo político. 

 Desta forma, esta dicotomia política continua a ser reconhecida pela imensa maioria dos 

cidadãos e apresentar respostas perante as transformações sociais, culturais e económicas, às 

quais a humanidade tem sido sujeita. Importa, assim, referir que os significados atinentes a cada 

campo politico têm sido alvo de diversas mutações e/ou adaptações à nova sociedade industrial 

avançada, daí a postura ideológica dos partidos quer de Esquerda quer de Direita ter vindo a ser 

moldada.  

 No caso português, devido a estarmos perante um regime democrático relativamente 

recente, esta díade política não teve o mesmo percurso comparativamente às democracias mais 

antigas, daí que relativamente ao período atinente à Revolução de 25 de abril os partidos, que 
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faziam jus à realidade política da época, se terem apresentado com uma tendência ideológica 

esquerdista, uma vez que subsistia ainda um certo repúdio à Direita do espectro político, 

associada ao regime anterior. Contudo os partidos foram-se consolidando ideologicamente, o 

que lhes permitiu ocupar os diversos campos ao longo do espectro político Esquerda-Direita.  

 Neste contexto podemos, portanto, referir que no campo das Esquerdas, o Partido 

Comunista Português (PCP) ocupa a família dos Comunistas Conservadores na Extrema-

Esquerda, o Bloco de Esquerda (BE) a família dos Socialistas Democráticos na Esquerda 

Radical e o Partido Socialista (PS) a Social Democracia no Centro-Esquerda. Nas Direitas, o 

Partido Social Democrata (PSD) ocupa o Centro-Direita, na Direita Liberal, o Centro 

Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP) a Direita Conservadora e, por último, com 

pouca influência, o Partido Nacional Renovador (PNR) na Extrema-Direita. Numa perspetiva 

geral e sucinta, o PCP apresenta-se como o partido político, do sistema partidário português, 

mais fiel à sua ideologia de origem, marxismo-leninismo, o BE representa o partido de 

manifesto aliado às novas clivagens sociais pós-modernistas, o PS e o PSD apresentam-se como 

partidos catch-all que ocupam o centro político e partilham de certas ideologias políticas, o 

CDS/PP tem demonstrado ser o partido ideologicamente mais volátil e o PNR o partido que 

representa os ideais saudosistas, nacionalistas e salazaristas.  

 Apresentando-se, deste modo, os termos Esquerda e Direita tão excessivamente 

referidos pelos eleitores, pelos atores políticos e pela comunicação social, será legítimo 

falarmos atualmente, em Portugal, em Esquerda e Direita num contexto político? Será que os 

eleitores, no momento da decisão, conhecem os traços que distinguem estas ideologias 

políticas? Os próprios líderes dos partidos PS e PSD, nos debates públicos que realizaram entre 

eles, durante a campanha eleitoral das legislativas de 2015, assumem uma posição de Esquerda 

ou de Direita e o seu programa eleitoral vai de encontro a essas ideologias? 

 Como resposta às questões, acima expostas, a nossa investigação apresenta-se dividida 

em três capítulos. Deste modo, o primeiro capítulo compreende o estado de arte da pesquisa, 

no qual se procura entender, primeiramente, as origens da política, o conceito de ideologia e as 

mutações de significado a que esta tem sido alvo. Posteriormente, procura a compreensão da 

díade política Esquerda-Direita relativamente à sua origem, evolução e significado.  

 O segundo capítulo compreende a metodologia, a apresentação e análise dos resultados 

da nossa investigação, o qual esclarece os métodos de análise dos programas eleitorais do PS e 

da PàF, do debate televisivo dos respetivos lideres e da aplicação do inquérito por questionário 

ao eleitorado e, por conseguinte, todos os resultados obtidos atinentes a esses métodos de 

trabalho. 
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 Já o terceiro diz respeito à discussão dos resultados e às conclusões de toda a 

investigação em voga.   

 Neste contexto, importa referir que a nossa investigação prende-se, essencialmente, por 

avaliar, em primeiro lugar, no plano prático, as ideologias políticas dos partidos PS e PSD com 

a análise dos conteúdos programáticos de cada partido relativamente às legislativas de 2015. 

Em segundo lugar, procederemos à recolha de dados que nos permitam avaliar o impacto da 

crise económica na identificação ideológica de ambos os partidos. Em terceiro lugar, far-se-á a 

análise do conteúdo discursivo utilizado por ambos os líderes no debate televisivo atinente às 

eleições legislativas. Por último, far-se-á a análise do inquérito por questionário entregue ao 

eleitorado do concelho de Vila Real para preencher, de forma a avaliar a sua compreensão, o 

seu conhecimento e a sua posição político-ideológica.  

 Desta feita, a nossa investigação aplica-se no ramo da comunicação e da sociologia 

políticas, uma vez trabalharmos não apenas com meios de comunicação como a televisão e os 

programas eleitorais, mas também com bases de dados secundárias que nos permitem efetuar 

uma análise sociológica e ideológica dos partidos. Esta investigação tratará também aspetos 

atinentes à ciência política.  
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Capítulo I 

1. Política: homem e sociedade 

 Quando tentamos estabelecer uma relação entre política, homem e a própria sociedade, 

denotamos, desde logo, que nenhum deles subsiste isolado, sendo que a manutenção de uma 

sociedade só se consegue alcançar através de uma ação política que apenas ao homem diz 

respeito. 

 Sobre este propósito, Campos (2010) salienta, num ensaio acerca de um capítulo da obra 

A Condição Humana, de Hannah Arend, que a atividade humana – a que não distingue de ação 

política – é fundamental para existência e manutenção do ambiente em que estamos inseridos.  

 Arend (2007) acredita que este ambiente não seria possível de existir tal como ele é, 

sem a ação do homem. Embora a ação seja algo inerente ao homem, não poderá ser 

desenvolvida, na sua totalidade, sem a participação de outros homens. Campos (2010:4) refere 

que se assim não fosse, «o homem seria antes um mero fabricador, uma espécie de demiurgo 

platónico, e não propriamente um ser humano». 

 Muitos são os autores que ao abordar estes temas, nas suas investigações, se referem ao 

pensamento Aristotélico, ao mencionar que o homem é por natureza um animal político.  

Aristóteles, em A Política, considera que o homem é um animal mais político do que as abelhas 

ou do que qualquer outro animal. O homem é um ser racional, o que lhe permite reconhecer o 

bem e o mal e o que é justo e injusto. O homem é levado por instinto a criar uma vida em grupo, 

desenvolvendo laços de afeto e amizade, desejando por isso a sua proteção e o bem comum 

(Pires, 2011). 

 No entanto, outros autores posteriores a Aristóteles, consideraram o homem além de um 

animal político, um animal social, acreditando que se tratava exatamente do mesmo, uma vez 

que a aptidão social do homem está diretamente relacionada com ação política (Campos, 2010).  

 Já Lara (2004) considera-o, antes, um animal cultural, rejeitando a máxima de um 

animal social devido a «uma gigantesca gama de outros animais que, do mesmo modo, 

comungam de idêntica sina» (Lara, 2004:183). Por essa razão, o autor considera que a cultura 

apenas faz sentido atribuí-la, única e exclusivamente à ação do homem.  

 De facto, o ser humano não consegue viver sozinho. Não faz parte da sua natureza. Um 

trabalho desenvolvido pelo homem isolado dos seus semelhantes, tratar-se-ia antes de um 

trabalho pertencente a um ser indiferente ao mundo que limitar-se-ia apenas à luta pela 

sobrevivência, e não de uma atividade humana (Arend, 2007).  

 Amaral (2014) aponta uma serie de razões para justificar a necessidade humana em viver 
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em sociedade. Dentre várias – uma razão natural, de autodefesa, militar e social – o autor 

refere que a razão de organização é também algo inerente à vida humana. O homem, quando 

junto dos outros homens, tende a organizar-se e a repartir tarefas de trabalho de forma a 

aproveitar as competências de cada um.  

 Nesse sentido, Del Vecchio (1958 apud Bonavides, 2000) aponta a sociedade como 

sendo organicista, indo ao encontro ao pensamento clássico de Aristóteles e Platão. O autor 

considera-a o resultado das relações estabelecidas entre vários homens que lutam por criar «uma 

entidade nova e superior» (Bonavides, 2000:22).  

 Segundo Pires (2011) o facto de o homem viver em comunidade leva-o, naturalmente, 

a estabelecer relações socias com os demais que poderão resultar em situações pouco 

amigáveis, daí o instinto do ser humano em tentar normalizar certos conflitos, impondo através 

da “força” algumas regras.  

 Banond (2014:7) define esta ação, nos dias de hoje, como «essencial na manutenção da 

ordem pública e uma saudável ordenação de condutas em ordem ao bem-estar geral» 

finalizando, dizendo «eis o que a Política pretende atingir».  

 O pensamento político que originou a forma como os Estados ou Países se encontram 

organizados atualmente, tem origem na Antiguidade Clássica, na Grécia do século V a.C., com 

o desenvolvimento da Cidade-Estado, a Pólis, que ficou marcada pela superação da sociedade 

gentílica (Melo e Souza, 2008). 

 Quando um grego no século V a.C. alude ao seu país ou à sua nação, refere-se apenas à 

sua Cidade (Amaral, 2014). O dia a dia político da sociedade grega limitava-se, somente, à 

Pólis. Na Antiguidade Clássica, a Cidade carrega o mesmo valor político e simbólico para o 

cidadão grego que os Estados Modernos para a sociedade atual (Touchard, 1959). O próprio 

Aristóteles desconsidera por completo aqueles que vivem em povoações fora das fortificações 

da Cidade-Estado, ao referir que qualquer individuo que, por instinto, decidiu viver fora da 

Cidade é «um ser vil ou superior ao homem [...] [que] merece, como disse Homero, a censura 

cruel de ser um sem família, sem leis, sem lar» (Aristóteles, 2010).  

 Com o desenvolvimento da Pólis, a sociedade grega superou não apenas os sistemas 

aristocráticos anteriores, nos quais o poder assentava no patriarcado de cada família, como 

também deu lugar ao sistema democrático. A vida na Pólis prioriza o uso da razão, abrindo 

espaço ao debate ou à discussão pública. A Pólis permitiu, assim, que o cidadão grego 

desenvolvesse competências intelectuais, moldando-lhe, ainda, o seu carácter (Souza e Melo, 

2007; Funari e Grillo, 2012). 

 A palavra “Política”, que nós conhecemos atualmente, tem origem na Antiguidade 
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Clássica. “Política” deriva da palavra grega Pólis, que designava então tudo que dizia respeito 

à Cidade-Estado (Barbosa, s/d).  

 A partir de Pólis, surge a construção de uma série de palavras ligadas à vida da cidade. 

As palavras “Polícia” (Polítia), “Política” (Polítikon) e “Cidadão” (Polites) surgem, na Grécia 

Clássica. O universo da Pólis viria mais tarde a ser nomeado de Estado (Amaral, 2014).  

Aliado ao surgimento desta preocupação humana para com a administração social, 

cultural e económica da sociedade está a necessidade de poder político.  A prática que mais 

tarde ganhou ênfase como política não seria possível senão aliada ao poder (Bobbio et al, 1998). 

Desde sempre, que qualquer comunidade necessita da existência de uma autoridade social para 

manter a ordem ou a organização. Até na própria família, os filhos se regem, por norma, à 

autoridade dos pais.  

Como será o homem um animal político por natureza sem o uso natural da autoridade 

social? Como seria possível ao homem estabelecer regras e fazer vincar as suas ideias sem 

recorrer ao uso do poder? 

Neste sentido, importa desde já referir que por poder se entende a habilidade de levar o 

outro ou os outros a ter um determinado comportamento que vá de encontro à sua vontade 

(Lara, 2004; Campos, 2009; Banond, 2014).  

Sobre poder político, Banond (2014:8) refere que se trata de «um direito decisório ou 

deliberativo de agir e mandar, que se manifesta normalmente como capacidade de exercício de 

autoridade, soberania, ou a posse do domínio, da influência ou da força em sociedade.» Já 

Bobbio et al., (1998:95) classifica-o como sendo o poder de um homem sobre o seu semelhante 

e não o seu poder sobre a natureza. No entanto, segundo o autor, existem, diversas maneiras do 

homem exercer poder sobre o outro homem, sem que se trate, unicamente, de poder político, 

como o poder económico e o poder ideológico.  

O que distingue estas três formas de poder, que ao longo da história mereceram outras 

nomenclaturas, é o meio por cada um utilizado. O poder económico impõe-se, naturalmente, 

através do uso da riqueza. O poder ideológico recorre ao conhecimento ou à forma de propagar 

os seus ideais; já o poder político recorre a um determinado tipo de meios que lhe permite atuar 

através da força física, como por exemplo as armas.  

Contudo, esse tipo de força passou a ser, única e exclusivamente, permitida a pessoas 

autorizadas para tal, nas quais assentava a obrigação de manter e assegurar a ordem dos diversos 

grupos sociais, que para esses fins, de alguma maneira, os elegeram.  

Sendo assim, estamos perante um processo de monopolização que mais tarde veio a 

resultar naquilo que, nós hoje denominamos, de Estado (Bobbio et al., 1998). 
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2. Ideologia: uma mutação histórica 
2.1. Conceituando “ideologia” 

 O mundo social contemporâneo encontra-se ideologicamente dividido e, esse facto, por 

muito que nos pareça algo demasiado óbvio e inerente à nossa história, é relativamente recente. 

Naturalmente que sempre existiram confrontos de interesses, nos quais estiveram em causa as 

ideias, as crenças e os valores de um determinado grupo, povo ou Estado, no entanto, esses 

confrontos, raras as vezes, visavam construir ou idealizar uma sociedade e, como salienta Nunes 

(1963:5) «os processos de competição, de tensão e de conflito ideológicos desenrolam-se, 

precisamente, entre grupos portadores de distintas conceções acerca da sociedade e do seu 

futuro.»  

 Atualmente, deparamo-nos com o recorrer a termos numa simples conversa do dia a dia, 

como “socialista”, “conservador”, “liberal” ou “fascista”, no sentido de se expressar uma 

opinião ou de se reforçar uma ideia. Contudo, estes termos, que fazem referências a diferentes 

ideologias politicas, são empregados, na maioria das vezes, como formas de expressão 

espontâneas, sem que as pessoas tenham conhecimento sobre o seu verdadeiro significado 

(Heywood, 2003). O mesmo acontece com as ideologias políticas Esquerda e Direita, pelo que 

é necessário, primeiro que tudo, esclarecer o conceito de “ideologia”, para depois dentro daquilo 

que são ideologias políticas, compreender todo o processo que está na base dos conceitos 

Esquerda e Direita.  

 O significado do termo “ideologia” acarreta uma história bastante complexa. Ao longo 

do tempo, a palavra “ideologia” foi adquirindo vários significados, na maioria das vezes, por 

conveniência dos seus protagonistas, pelo que ainda hoje, se trate de um termo polissémico 

(Carnio, 2009). De acordo com Eagleton (1977 apud Carnio, 2009) o termo “ideologia” é todo 

ele uma espécie de tecido, em que cada fio que o constituí, possui um conceito com uma 

historia, daí a importância de esmiuçar um por um e não de criar uma “Teoria Global da 

Ideologia”. O termo “ideologia” é de tal forma desprovido de um significado único, que 

Eagleton (1991:1-2) enumera dezasseis significados:  

a) the process of production of meanings, signs and values in social life; b) a body of ideas 
characteristic of a particular social group or class; c) ideas which help to legitimate a 
dominant political power; d) false ideas which help to legitimate a dominant political power; 
e) systematically distorted communication; f) that which offers a position for a subject; g) 
forms of thought motivated by social interests; h) identity thinking; i) socially necessary 
illusion; j) The conjuncture of discourse and power; k) the medium in which conscious social 
actors make sense of their world; l) action-oriented sets of beliefs; m) the confusion of 
linguistic and phenomenal reality; n) semiotic closure; o) the indispensable medium in which 
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individuals live out their relations to a social structure; p) the process whereby social life is 
converted to a natural reality (Eaglaton, 1991:1-2).  

 A noção de “ideologia” surge, pela primeira vez, em França, no rescaldo da Revolução 

Francesa, em 1801, em Eléments d’Ideologie, pela pena do filósofo francês Antoine-Louis 

Claude Destutt, conde de Tracy, com o objetivo de criar uma ciência que abarcasse o estudo 

das sensações e das ideias (Parra, 2008; Dunker, 2008; Carnio, 2009; Filho, 2010; Masson e 

Mainardes, 2011; Motta e Serra, 2014). Para Desttut de Tracy, as ideias pertencem ao mundo 

material, ao mundo empírico e não ao metafísico. Para o filósofo francês as ideias resultam de 

um processo natural da relação do homem para com a natureza ou o meio ambiente (Chauí, 

2004; Carnio, 2009).  

 Contudo, passado alguns anos, os ideólogos franceses que se haviam identificado como 

“materialistas”, “antiteológicos”, “antimetafísicos” e “antimonárquicos” veem-se confrontados 

por um Napoleão Bonaparte apreciador do antigo regime, desembocando-se, assim, um conflito 

político entre ambos (Filho, 2010:11). Napoleão decide então acusar estes ideólogos de 

deturpadores da realidade e defensores do mundo metafísico, quando, na verdade, como já foi 

referido anteriormente, defendiam exatamente o oposto (Parra, 2008; Carnio, 2009).  A partir 

desse momento, o termo “ideologia” obtém um sentido pejorativo, contrariamente àquele com 

que fora criado.  

 Mais tarde, em meados do século XIX, o conceito de “ideologia” é retomado por Marx 

e Engels (2007) na sua obra intitulada como A Ideologia Alemã. O termo transporta no 

pensamento marxista, um pouco à semelhança de Napoleão, um sentido pejorativo, o qual se 

encontra associado à ilusão, à denominada falsa consciência (Marx e Engels, 2007). A 

“ideologia”, em Marx, segundo Carnio (2009:96-97) é «equivalente à ilusão, falsa consciência, 

como um conjunto de crenças, trazendo a ideia de que o ideólogo é aquele que inverte as 

relações entre ideia e o real».  

 No entanto, o conceito “ideologia” é em Marx bastante incoerente. De acordo com 

Thompson (2011:49) encontramos no pensamento marxista três noções de ideologia que 

assumem um sentido crítico e negativo, e que «se sobrepõem uma à outra, na verdade, mas que, 

apesar disso, relacionam-se com os diferentes tópicos e com os diferentes movimentos de 

pensamento.» 

 Thompson (2011) atribui, então, à “ideologia”, em Marx, uma “concepção polémica”, 

em que o termo, pela forma como é utilizado, está estritamente relacionada com o pensamento 

neonapoleónico, do qual se considera «uma doutrina teórica e uma atividade que olha 

erroneamente as ideias como autónomas e eficazes e que não consegue compreender as 
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condições reais e as características da vida socio-histórica» (Thompson, 2011:51); uma 

“concepção epifenoménica”, a qual associa a “ideologia” a um sistema de ideias relacionada 

ao interesse da classe dominante, a burguesia, que apresenta uma ideologia ilusória, deturpadora 

da realidade com o objetivo da manutenção do poder sobre as outras classes, e por último, “uma 

concepção latente”, em que a “ideologia” é, sobre tudo, um sistema de representação, assente 

nos costumes e nas tradições, voltada «para o passado em vez de para o futuro, ou para imagens 

e ideais que escondem as relações de classe e desviam da busca coletiva de mudança social» 

(Thompson, 2011:58).  

 Mais tarde, com Lenine [1902] (1969) o conceito continua, da mesma forma, associado 

à realidade social e política, numa espécie de expansão do pensamento marxista, no que respeita 

aos interesses das classes socias, no entanto, não apenas das classes dominantes, passando a 

haver duas ideologias: uma burguesa e uma proletária. Com Lenine [1902] (1969) e Lukács 

[1923] (1971) a “ideologia” abandona o sentido ilusório, anteriormente referido e passa assim 

a englobar as ideias e a defender os interesses das classes, num plano real e social (Thompson, 

2011; Andrade, 2013; Guareschi et al., 2016).  

 A este processo ou fenómeno, Thompson (2011:62) denominou de “neutralização do 

conceito de ideologia”, «ou seja, concepções que tendem a estabelecer a prevalência de uma 

ideologia sobre outra, como se houvessem ideologias mais próximas da verdade ou uma 

hierarquia entre elas» (Dunker, 2008:6).  

 Dunker (2008: 6-7) classifica a forma como o Lenine e Lukács conceituam a “ideologia” 

como “uma primeira estratégia de neutralização do conceito”. Já como “segunda estratégia de 

neutralização do conceito”, o autor considera «os autores que diluem a ideologia na noção mais 

geral de um sistema de crenças ou uma visão de mundo», tal como Mannheim.  

 Nesse sentido, Mannheim (1968) torna-se num dos primeiros filósofos, posteriores a 

Marx, a tentar distorcer o conceito de “ideologia” marxista, ainda que reconheça que as ideias 

das pessoas sejam o resultado do que acontece no plano social, Mannheim (1968) tenta atribuir 

ao conceito um sentido não pejorativo (Heywood, 2003).  

 Para Mannheim (1968), “ideologia” diz respeito ao conjunto de ideias, noções, valores 

e formas de manifestação que se referem a uma realidade existente, segura, com o objetivo da 

manutenção da ordem, sendo por isso, diferente que utopia. Embora ambos os conceitos se 

cruzem, em determinados pontos, a utopia refere-se ao conjunto de ideias que habitam num 

plano imaginário com a intenção de transformar a realidade, pensando sempre numa realidade 

melhorada e definitiva que ainda está por vir (Löwy, 1985; Carnio, 2009; Guareschi, 2016). 

Neste propósito, Miranda (2007:75) refere que «a ideologia é uma forma de estabilizar, 
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distorcer e legitimar o existente, e aqui a noção de poder é necessária, já a utopia serve para 

fazer precisamente o contrário».  

 Ainda a respeito das “estratégias de neutralização”, Dunker (2008:7) refere como 

exemplo a definição de “ideologia” dada por Eco, em que refere como sendo “ideologia” o 

«universo do saber do destinatário e do grupo a que pertence, os seus sistemas de expectativas 

psicológicas, suas atitudes mentais, a experiência por ele adquirida, os seus princípios morais, 

diríamos a sua cultura, no sentido antropológico do termo.» 

 Althusser (1974) apresenta uma noção de “ideologia” intimamente relacionada com o 

Estado. O autor refere que a “ideologia” de uma classe social é propagada através de 

instrumentos institucionais, aos quais denominou de “Aparelhos Ideológicos do Estado”, dos 

quais Žižek (1996:18) sublinhou que «apontam a existência material da ideologia nas práticas, 

rituais e instituições ideológicas».  

 Já em Guaraschi et al. (2016), encontramos no conceito de Althusser (1974) traços 

semelhantes aqueles, anteriormente, expostos por Marx: 

Ideologia, como concepções de mundo, (a) caracteriza-se, simultaneamente, por ser ilusória 
e aludir à realidade; representa relações imaginárias das pessoas com as suas condições de 
existência, ou seja, com as relações de produção e de classe, e (b) tem existência material, 
cuja manifestação se dá por intermédio dos Aparelhos Ideológicos de Estado, que prescrevem 
práticas materiais, reguladas por rituais materiais, que existem em atos materiais que se 
inscrevem na existência material de um aparelho ideológico (não está no domínio das ideias). 
(Guaraschi et al. 2016:555) 

 Ao contrário de Althusser (1974), Chauí (2004) separa a “ideologia” das condições 

materiais, defendendo que não tem que estar necessariamente relacionada com a conceção 

material. Para Chauí (2004:26) a “ideologia” «é o sistema ordenado de ideias ou representações 

e das normas e regras como algo separado e independente das condições materiais [...] não estão 

diretamente vinculadas à produção material das condições de existência». 

 As ideologias pertencem à forma de ver o mundo das classes socias, não tendo que estar 

obrigatoriamente associado o seu uso à dominação sobre a outra classe (Ferreira, 2013). Da 

mesma opinião é Harnecker (1969), citado por Ferreira (2013), que se refere a “ideologia” como 

sendo também um meio da classe dominante em reconhecer os sujeitos da outra classe. «La 

ideología no es una ‘mentira piadosa’ inventada por los explotadores para engañar a los 

explotados [...] sirve de lazo de cohesión social para comportarse como miembros de una misma 

clase, la de los explotadores » (Ferreira, 2013: 67).  

 Chauí (2004: 34) refere que a função de “ideologia” «é fazer com que no lugar dos 

dominantes apareçam ideias 'verdadeiras'. [...] é o de fazer com que os homens creiam que tais 
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idéias representam efetivamente a realidade.»  

 Segundo Benevides (2013), Eaglaton (1991) confrontado pelas dificuldades que o termo 

implica em defini-lo, como se pode constatar ao longo do texto, apresenta não apenas dezasseis 

definições distintas de “ideologia” (anteriormente referidas) como também refere «seis 

gradações, seis diferentes níveis de assunções e seis graus de generalidade» (Benevides, 

2009:90), para definir ideologia. As quais, se apresentam da seguinte forma: 

Trata-se (I) da ideologia como produção de ideias, valores e crenças na vida social, mas que 
(II) sejam socialmente significativos, e não sobre qualquer coisa.  Especificando ainda mais, 
essas crenças, ideias e valores socialmente significativos seriam (III) uma forma de 
legitimação de interesses específicos –  não de quaisquer interesses, mas (IV) que sirvam 
para unificar o poder dominante. Esta unificação, ainda, (V) seria conseguida graças à 
distorção e dissimulação por parte desses que detém o poder.  Em último caso, uma noção 
ainda mais forte e específica de ideologia pressuporia que esse conjunto de  crenças, valores 
e ideias da vida social  abrangeria todos os demais itens anteriores (do I ao V) e, ainda, (VI) 
seria constitutivo da própria  estrutura material da sociedade como um todo (Benevides, 2013: 
90).  

 Žižek (1996) adota no texto que intitulou como O espectro da ideologia uma postura 

semelhante à de Eagleton (1991). O autor reconhece que estamos «obrigados a aceitar a 

inexorável pertinência do conceito de ideologia» (Žižek, 1996:7). 

 Renunciar a “ideologia” é um processo extremamente difícil, no sentido de que ao 

estarmos a «denunciar os efeitos relacionados a uma ideologia, [estamos] a partir de outra 

ideologia de base convenientemente não apresentada» (Júnior, 2014:5), pelo que Žižek (1996:9) 

apresenta uma análise hegeliana quando nos diz que «cada pólo do antagonismo é inerente a 

seu oposto; tropeçamos nele no exato momento em que nos esforçamos por apreender o pólo 

oposto em si, por postula-lo “como tal”».  

 Em O Espectro da Ideologia de Žižek (1996), podemos encontrar três formas de abordar 

o conceito de “ideologia”. Uma como um conjunto de ideais ou crenças viradas para a realidade 

existente; outra voltada para o mundo material de Althusser (1974), sendo que é propagada 

através dos instrumentos institucionais que denominou de Aparelhos Ideológicos do Estado e, 

como terceira forma, a sua inerência à realidade social (Žižek, 1996; Parra, 2008; Júnior, 2014).  

 Nesta ordem de contributos e transformações ou mutações, ao longo dos anos, do 

conceito de “ideologia”, importa realçar que podemos encontrar duas formulações do conceito. 

Uma formulação de conotação neutra que não está associada à transformação da realidade 

existente e uma outra que se encontra intimamente relacionada com os interesses da classe 

dominadora, assumindo uma conotação negativa do conceito (Guaraschi et al., 2016).  

 Thompson (2011) assume uma posição crítica da “ideologia”, relativamente próxima de 
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Marx no sentido de a considerar como meio de alcançar a dominação das classes, porém rejeita 

a ideologia como fazendo parte de mundo ilusório que distorce a verdade ou o real, e «direciona 

o estudo da ideologia para a linguagem, como um meio de ação social, pois é através dela que 

a ideologia opera» (Guaraschi et al., 2016:556).  

 De facto, o conceito “ideologia” tem sido, no decorrer do tempo, alvo de múltiplas 

interpretações e apreciações, servindo, na maioria das vezes, como instrumento de defesa dos 

interesses de quem, de si, apresenta uma nova definição. Contudo, para além dessas 

transformações – anteriormente mencionadas – importa referir que este termo, em meados do 

século XX foi alvo de “acusações” que o associaram somente ao plano político e utópico. 

Houve quem o considerasse ultrapassado e que havia chegado ao fim, tal como O Ópio dos 

Intelectuais [1955] (1980) de Raymond Aron, O Fim da Ideologia de Daniel Bell [1960] (2015) 

ou O Fim da História? (1989) de Francis Fukuyama (Motta e Serra, 2014).  

2.2. A ideologia na modernidade 

 O século XX ficou marcado como tendo sido o século das ideologias ou a era das 

ideologias. As guerras a que a humanidade foi submetida, durante a primeira metade do século 

XX, e o confronto ideológico marcado pelo comunismo e o capitalismo, no período pós segunda 

guerra mundial até à Queda do Muro de Berlim em 1989, servem para elucidar o período de 

tensão ideológica que se viveu por parte da sociedade moderna (Heywood, 2003).  

 Na origem das tensões ideológicas da sociedade moderna está o facto de a civilização 

ocidental ter ultrapassado os sistemas religiosos que haviam ocupado as nossas crenças durante 

vários séculos. Essa superação criou na sociedade um vazio que levou à necessidade de se 

criarem «nuevas “mitologías” con una pretensión de totalidade [...] [llegando] pues a la 

conclusión de que buen parte de las grandes teorias, las cosmovisiones, las doctrinas [...] 

buscaron paliar la “nostalgia del absoluto”» (Grande, 2009:5).   

 Nesse sentido, Heywood (2003) defende, pois, a ciência – que se opõe a qualquer crença 

religiosa – como a ideologia da sociedade moderna ou industrial, considerando-a não como 

sendo oposta à ideologia, mas como sendo ela própria uma ideologia que está, de determinada 

forma, relacionada com o avanço tecnológico, cientifico ou industrial, estando envolvida no 

processo de mudança social.  

 Já como principal causador de difusão dessas ideologias, que desembocaram da 

secularização da sociedade no fim do século XVIII e no inicio do século XIX, com as 

revoluções liberais que ocorreram na França e na América, denominadas como as ideologias 
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dos –ismos - socialismo, comunismo, liberalismo, conservadorismo e nacionalismo – está o 

crescimento da imprensa, do jornal, e da alfabetização do povo (Thompson, 2011).  

 Embora se houvesse ultrapassado os ditos sistemas religiosos, e que começasse a surgir 

um mundo mais a par dos acontecimentos políticos, sociais e económicos, as ideologias que 

marcaram o inicio do século XX conservavam ainda algumas das características que as 

precederam. As ideologias sobrepunham-se ao homem como sendo o único caminho viável a 

seguir, como sendo uma verdade absoluta que devia ser transcendente a todo o homem. 

Acreditavam, tal como as anteriores, que levariam o individuo à salvação, pelo que seria 

necessário haver uma mobilização humana, através de uma política radical, de mudança, a fim 

de alterar o “fim prometido” (Bauman, 2005; Grande, 2009).  

 Como sabemos, a ideologia tem sido analisada em planos teóricos, por diversos autores, 

em espetros sociais e políticos relacionados com o surgimento de uma nova sociedade, uma 

sociedade moderna ou industrial, em que grande parte dos escritos contemporâneos se baseiam 

no pensamento de Marx e Weber.  

 Thompson (2011) analisa de uma forma superficial, mas precisa, a evolução diacrónica 

de “ideologia” no passado século. O autor apresenta, desde logo, dois conjuntos de 

pressupostos: o primeiro como sendo “a grande narrativa da transformação cultural” e o 

segundo como “a teoria geral de reprodução social organizada pelo Estado e legitimada pela 

ideologia”. Thompson (2011) assume uma posição crítica relativamente a ambas, considerando 

que «não conseguem tratar adequadamente a natureza e a centralidade da comunicação de 

massa nas sociedades modernas». Para o autor, apesar de ambas as teorias apresentarem forte 

influência marxista, principalmente a primeira, a ideologia é nelas entendida de forma diferente. 

A “grande narrativa da transformação cultural”, cunhada essencialmente por Marx e Engels 

[1848] (1988) e Weber [1905] (1930), está intimamente relacionada com o progresso do 

capitalismo industrial que se verificou no final do século XIX e inicio do século XX e 

naturalmente com o declínio dos sistemas religiosos. Esse processo desmistificador iria permitir 

à sociedade centrar-se nas suas relações sociais. «Nesse contexto, “ideologias” são entendidas, 

principalmente, como sistemas seculares de crenças que têm uma função mobilizadora e 

legitimadora» (Thompson, 2011:109). 

 Mais tarde, Althusser (1969, 1974), Poulantzas (1972, 1973) e outros autores 

contribuem com os seus ensaios para, o que Thompson (2011) denomina como “a teoria geral 

da reprodução social organizada pelo Estado e legitimada pela ideologia”, mas sempre com 

forte influência marxista. Esta teoria defende que a ideologia é difundida através dos aparelhos 

do Estado de forma a manter a ordem social, persuadindo a sociedade que essa deve ser a 
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ideologia dominante ou a seguir. Ao contrário de Marx e Weber, estes teóricos não têm apenas 

uma visão materialista, considerando também essencial os valores e as crenças pelas pessoas 

partilhados para a evolução social. No entanto, nem todos os sujeitos de uma sociedade 

partilham dos mesmos valores e crenças. Estes processos não são transversais a todas as 

pessoas. Alguns estudos dessa época revelam que algumas pessoas se sentem insatisfeitas e que 

contestam essa ideologia, pelo que o autor critica também algumas das suas falhas.  

 No entanto, apesar das sociedades modernas industriais terem desembocada um intenso 

debate ideológico, no qual se verificou que estávamos, de facto, a viver na era das ideologias 

ou dos confrontos ideológicos, surge, paradoxalmente, na década de 1960, a teoria do “fim da 

ideologia” (ou das ideologias), sustentada por um conjunto de pensadores que acreditava no 

declínio dos ideais utópicos e totalizantes que haviam vigorado na primeira metade do século 

XX.  

 A ideia não é nova e não foi, necessariamente, partilhada por todos os teóricos da época, 

no entanto tem sido alvo de debate, ao longo dos anos, e apresenta, ainda, um conjunto de 

diferentes interpretações. “O fim da ideologia” obteve maior impulso nos Estados Unidos pelo 

sociólogo norte-americano Daniel Bell que atribui esse mesmo nome como título de um livro 

que reúne uma série de artigos relacionados com o tema. Além de Bell [1960] (2015), 

pensadores como Aron [1955] (1980), Lipset (1987), e, mais tarde, com maior impacto, 

Fukuyama (1989) defenderam que a ideologia teria chegado ao fim.  

 Esta tese, “o fim da ideologia” (ou das ideologias) surge num contexto, à exceção de O 

fim da história, de Fukuyama (1989), em que havia terminado a Segunda Guerra Mundial, com 

a queda do regime fascista e nazista, num período que não se toleravam as crueldades 

anteriormente cometidas e onde se denunciava o regime Estalinista. Verificava-se, portanto, 

segundo estes autores, uma crise ideológica dos regimes persuasivos, totalizantes, utópicos e 

fanáticos, pelo que não fazia qualquer sentido que uma sociedade, num momento de transição 

para a uma era cientifica e tecnológica, na qual se pretendia assegurar um Estado moderado e 

baseado no bem-estar social, adotar uma postura marxista ou comunista, ou seja, construir um 

futuro com base em processos revolucionários, movidos por uma visão cega ou utópica.  

 “O fim da ideologia” (ou das ideologias) surge num contexto ideológico de 

bipolarização, em que apenas existia o marxismo-leninismo e os seus opositores, e acreditando 

que «nenhum deles era capaz de construir uma ideologia ou um sistema ideológico defende-se 

o seu fim» (Aron, 1980:17).  

 Segundo Grande (2009), eles defendiam que estávamos perante um processo de 

convergência ideológica, em que as tradicionais divergências ideológicas estavam-se 
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desfragmentando. Cotarelo (1975), partilhando da mesma ideia, refere um aumento do 

centrismo ou das coligações partidárias e o próprio Aron (1980) acaba por salientar que a 

Esquerda e a Direita haviam perdido a sua tradicional identidade, referindo que «o fim dos 

grandes sistemas ideológicos não trouxe a discussão razoável ou a ação pragmática, mas sim 

uma proliferação de seitas, e o aproveitamento pela esquerda de temas que pertenciam à 

direita.» (Aron, 1980:20). Anos mais tarde iriamos verificar essa teoria mais acesa com Giddens 

em 1994.  

 Além da convergência ideológica que se tinha vindo a verificar, com a modernização da 

Direita e com o “apaziguamento” de uma Esquerda revolucionária, a vontade de querer resolver 

possíveis conflitos sem mudanças radicais ou sem violência e o aumento do desinteresse pela 

vida política são fatores que contribuíram para sustentar esta tese (Cotarelo, 1975).  

 Para Bell (2015:78) os motivos pelos quais a ideologia está em declínio são: «los juicios 

de Moscú, el pacto nazi-soviético, los campos de concentración, la aniquilación de los obreros 

húngaros [...] câmbios tales como la mudificación del capitalismo, la aparición del Estado del 

bienestar».  

 Como já foi referido anteriormente, esta ideia de “fim da ideologia” (ou das ideologias) 

é retomada, anos mais tarde, após a Queda do Muro de Berlim, em 1989, com Fukuyama (1989). 

Embora de forma diferente, Fukuyama (1989) vem dar seguimento ao que fora anteriormente 

cunhado por Bell [1960] (2015) e Aron [1955] (1980) ao defender não o “fim da ideologia” 

propriamente dita, mas antes “o fim da história”.  

 Para Fukuyama (1989) a derrota do comunismo perante o capitalismo simbolizava o fim 

da evolução humana e havia-se achado uma forma de governar definitiva. Com a Queda do 

Muro de Berlim, o comunismo viu-se derrotado por um capitalismo ocidental forte que veio 

marcar o fim dos intensos debates ideológicos que haviam passado. Segundo o autor, a 

democracia liberal seria adotada pelos países economicamente desenvolvidos, colocando fim 

aos conflitos de guerra e transmitindo os valores de igualdade e oportunidade para todos.  

 O modelo económico liberal é o único sistema viável, não havendo qualquer outra 

alternativa às sociedades contemporâneas para melhorar o Estado de bem-estar.  

 À semelhança de Hegel e Marx, seus grandes influenciadores, Fukuyama (1989) prevê 

o fim da história, não dos acontecimentos ou dos avanços tecnológicos, mas da evolução 

ideológica da humanidade, que atingiu o seu pique ao não encontrar melhor alternativa que o 

capitalismo como forma de modelo económico que assegurasse um bom ambiente nas relações 

entre os Estados (Fukuyama, 1989; Vieira, 1994; Kanaan, 2005;).  
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 Contudo, a questão que se coloca é se será mesmo o fim da ideologia? Será que a 

sociedade deixou de se construir com base em sistemas ideológicos? 

 Em resposta a essas questões, alguns anos mais tarde ao debate aceso da década de 1960, 

o próprio Aron [1955] (1980) que fez parte dos sociólogos que de alguma maneira defenderam 

“o fim da ideologia”, salienta que «se tomarmos o termo “ideologia” num certo sentido, a 

própria noção de “fim das ideologias” perde toda plausibilidade» (Aron, 1980:30). Aron [1955] 

(1980) apresenta duas definições distintas do termo “ideologia” a fim de apresentar os 

“inconvenientes” que elas acarretam. Ainda que o autor, a dado momento, refira que « a recusa 

de assumir uma ideologia, a rejeição do sistema e da transformação revolucionárias, parece tão 

ideológica quanto a maneira de pensar à qual se opõe» (Aron, 1980:31), salienta que « não 

existem, propriamente, novos sistemas ideológicos», tendo sido o marxismo o último a existir 

no Ocidente.  

 Em 1975, Cotarelo, no artigo Acerca del fin de las ideologias em las sociedades 

industriales avanzadas, classifica a teoria do “fim da ideologia” como sendo errónea, uma vez 

que se trata ela própria de uma teoria ideológica. Paradoxalmente àquilo que os teóricos do “fim 

da ideologia” defendem, Cotarelo (1975) termina o seu artigo referindo que «el tema del “ fin 

de las ideologias” [...] es el terreno teórico de todas estas ideologias» (Cotarelo, 1975:244).  

 Mais recentemente, ainda que Grande (2009:6-7) admita que «algo estaba cambiando», 

acredita que «Fukuyama estaba muy equivocado» e que o “fim da ideologia” não podia estar 

«más lejos de la realidad».  

 As ideologias sofreram um processo de adaptação à atualidade moderna, não 

desapareceram. Os tempos mudaram e as necessidades da sociedade são outras. Na sociedade 

atual surgiram novos valores ou ideologias, não tanto ligadas ao mundo material, mas aos 

próprios valores que nos identificam e que fazem de nós um todo a partilhar o mesmo espaço. 

Após a denominada “era das ideologias”, surgem outras ideologias, bem como: a preocupação 

ambiental, movimentos aliados à defesa dos direitos das mulheres, a defesa das diferenças 

sexuais, os direitos dos animais, o antimilitarismo, questões relacionadas com a pobreza que 

reside nos países menos desenvolvidos.... (Castells, 1996; Inglehart, 1997; Grande, 2009).  

 No entanto, alguns ideais continuam a subsistir e, em alguns casos, começam, até de 

alguma forma, a ganhar maior relevo, tal como: os movimentos anarquistas e nacionalistas ou 

os fundamentalismos islâmicos que vêm, de certo modo, contradizer o “fim da história” ainda 

que o Fukuyama continue a defender a sua tese como plausível (Grande, 2009). 
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 Fukuyama (2002), a respeito das críticas de que foi alvo, refere que o ataque terrorista 

que ocorreu a 11 de setembro de 2001 de nada serve para demonstrar que ele estava equivocado. 

O autor tem argumentado da seguinte forma: 

[...] yo nunca planteé que todos los países alcanzarían uma democracia a corto plazo [...] por 
tanto [...] no sirve como argumento contra (Fukuyama, 1999a). La modernidade es un 
poderoso tren de mercancías que no descarrillará por los acontecimientos recientes, por muy 
doloroso y sin precedentes que hayan sido (Fukuyama, 2002:451) [...] Seguimos estando en 
el fin de la história porque sólo hay un sistema de Estado que continuará la politica mundial, 
el del Occidente liberal y democrático (Fukuyama, 2002:452).  

 Contudo, Fukuyama (1999b) admite, de certa forma, estar equivocado no que respeita à 

sua tese. Para o autor, que reformulou a sua ideia, apenas fará sentido estarmos perante “o fim 

da história” se o homem se tornar um ser estagnado e não um ser cultural e social facilmente 

maleável ou caso o avanço tecnológico e cientifico, à partida, benigno para a sociedade, se torne 

intolerável, ou seja, que atinja um ponto descontrolável que poderá pôr em causa a própria 

natureza genética humana, o que nos fará refletir sobre os princípios básicos.  

 Por último, as ideologias continuam bem presentes na sociedade atual. Ainda que as 

ideologias tenham sido levadas ao extremo, por líderes políticos, durante quase todo o século 

XX, sacrificando grande parte da população mundial, não se encontram a desaparecer, mas 

antes a transformarem-se ou a moldarem-se com a evolução da humanidade.  

 A ideia do “fim da ideologia” (ou das ideologias) já aparecera antes e acabou por ser 

suprimida. Os próprios anos 1960 servem, com a eclosão de movimentos musicais e culturais, 

na qual ocorrera uma espécie de libertação do ser humano, para contradizer a teoria do “fim das 

ideologias”. As ideologias como o socialismo, que tem tentado afastar-se dos ideais marxistas, 

e os liberais ou conservadores podem sofrer modificações, ao longo dos tempos, que irão 

acentuar ainda mais as suas diferenças. Não faz sentido considerar que a ideologia terminou, 

pelo contrário, a ideologia poderá ser eterna, sendo o seu próprio fim, uma teoria ideológica. 

Todos os ataques que se têm verificado contra a ideologia, têm todos eles um forte cariz 

ideológico. Muitas questões que continuam, atualmente, sem resposta, nomeadamente sobre os 

nacionalismos ou a própria religião, demonstram que as ideologias ainda irão perdurar. Além 

disso, a crise ambiental que o mundo enfrenta atualmente não será facilmente combatida, pelo 

que exige e exigirá medidas de intervenção que não passarão de medidas ideológicas 

(Heywood, 2003; Ball, et al., 2014;).   

 Ball, et al. (2014), depois de apresentar uma série de argumentos contra o “fim da 

ideologia”, termina referindo que: 
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For these reasons, we do not expect to see the end of ideology. Ideologies are too useful, and 
too important, to wither away. We need ideologies to join thought to action, to provide some 
vision of human possibilities that will move people to act. As long as we live in a complicated 
and confusing world, full of challenges and conflicts, we shall need ideologies to explain why 
social conditions are as they are, to evaluate those conditions, to provide a sense of 
orientation, and to set out a program of action—an attempt to take the world as it is and to 
remake it as it should be. We shall also need ideologies to give meaning to the democratic 
ideal and substance to the concept of freedom. With this work still to be done, it is difficult 
to see how we could do without them. We must conclude, then, that as long as ideologies 
have these ends to serve, there will be no end of ideology (Ball, et al.,2014: 333).  

2.3. Espetro ideológico da dicotomia política Esquerda-Direita 

 Apesar das críticas, que têm sido apresentados por diversos autores, ao longo das últimas 

décadas, à ideologia, como as supramencionadas teses do “fim da ideologia” (Bell, 2015; Aron, 

1980; Lipset, 1987), o “fim da história” (Fukuyama, 1989) e a alegada superação da díade 

política Esquerda e Direita (Giddens, 1995), os termos Esquerda e Direita continuam a ocupar 

o quotidiano político da imensa maioria das democracias ocidentais (Inglehart e Klingemann, 

1976; Gall e Magni-Berton, 2013; Rocha, 2015; Duarte, 2016; Guedes, 2016). 

 Estes termos assumem um papel, dentro do espectro político, para os cidadãos bastante 

semelhante ao dos pontos cardeais na leitura geográfica de um mapa. Ambos foram designados 

de forma atribuir um sentido de orientação ao cidadão, embora em contextos distintos, pois faz 

parte da natureza do ser humano, enquanto ser racional, estabelecer formas eficientes de ordenar 

e de interpretar toda a informação que o rodeia (Tavares, 2015).   

 Existem dicotomias em todo o campo do saber, desde a sociologia, a filosofia, a 

economia ou a política. As dicotomias, independentemente, do contexto a que dizem respeito, 

dividem, a julgar pela própria etimologia, duas partes antagónicas, que se anulam uma à outra, 

permitindo dividir o mundo em dois campos reciprocamente excludentes e exaustivos, quer isto 

dizer que os significados atinentes a cada campo devem ser limitados e claros, o que 

impossibilita o encaixe, de qualquer movimento ou pensamento no campo da Esquerda ou da 

Direita ao mesmo tempo. Embora existam díades que se complementam, esta dicotomia política 

assume a Esquerda e a Direita como termos antitéticos (Bobbio, 1995; Correia, 2012).   

 Ainda que alguns autores houvessem achado que a maioria dos cidadãos se 

autoposicionam ou se autoidentificam com esta dicotomia sem terem um conhecimento 

ideológico do que a separa e/ou identifica (Jacoby, 1991; Converse, 2006), limitando-a apenas 

às elites políticas, esta terminologia permite, atualmente, não apenas aos atores políticos, mas 

a todos os abrangidos pela dimensão política – os eleitores e a comunicação social – obterem 

um sentido de orientação, na posição que devem tomar, relativamente aos assuntos atinentes à 

esfera política, servindo como um “código” comunicacional no sentido interpretativo entre 



 19 

ambas as partes, reduzindo assim, em grande parte, a complexidade do sistema político (Fuchs 

e Klingemann, 1990; Bobbio, 1995; Knutsen, 1995; Freire, 2005; Dalton, 2010; Tavares, 2015).   

 O esquema politico, representado pela Figura 1, é reconhecido pela imensa maioria dos 

cidadãos nas democracias ocidentais, os quais se posicionam com naturalidade num dos dois 

campos (Heywood, 2003; Kroh, 2005; Freire, 2006a; Dalton, 2010; Lachat, 2015), o que 

justifica de certo modo a abundância de estudos, nos últimos anos, no campo da sociologia e da 

ciência política, sobre o comportamento eleitoral dos cidadãos, da evolução ideológica dos 

partidos e da competição partidária em torno desta dimensão política (por exemplo, Freire, 

2005; Belchior, 2008; Lisi, 2010; Guedes, 2012a; Guedes, 2016).  

 

 

 

  

  

 A díade política, acima representada, tornou-se para a sociedade ocidental uma metáfora 

espacial horizontal que permitiu ao cidadão optar por uma determinada posição ideológica, 

assente na validação de diferentes ideais, opiniões ou crenças, impondo-se à verticalidade ou à 

distribuição de classes hierárquica que vigorou até à Revolução Francesa (Lukes, 2003; 

Laponce, 1981; Bobbio, 1995). Esta horizontalidade foi um dos fatores que mais justificou o 

facto de se ter tornado um instrumento de comunicação política generalizado pelas democracias 

ocidentais (Fuchs e Klingemann, 1990).   

 De acordo com vários autores, os cidadãos posicionam-se no esquema político 

Esquerda-Direita pela forma como estão inseridos na sociedade, pela sua fidelidade partidária 

e pela forma como se relacionam com os conflitos que vão surgindo na esfera sociopolítica 

(Inglehart e Klingemann, 1976; Fuchs e Klingemann, 1990; Knutsen, 1995).  

 No entanto, importa salientar que os significados, atinentes a cada um dos campos deste 

espetro, sofreram, ao longo dos anos, determinadas transformações ou trocas ideológicas entre 

cada campo devido às influências externas socioeconómicas quer da postura das próprias 

instituições quer dos partidos políticos (Lachat, 2015). Sabe-se, pois, que subsistem, 

atualmente, paralelamente à díade política Esquerda-Direita, diversas ideologias intimamente 

relacionadas, tal como as dicotomias: Liberal-Conservador, Comunismo-Fascismo, 

Socialismo-Liberalismo (Luhmann, 1981; Fuchs e Klingemann, 1990; Dalton, 2010).  

Figura 1 - Esquema linear unidimensional da dicotomia política Esquerda-Direita (adaptada de Tavares, 
2015). 
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 No decorrer da história, a sociedade deparou-se com diversas clivagens políticas que 

acabaram por ser sempre delineadas por aspetos económicos, sociais ou religiosos. Numa visão 

global sobre as diferentes etapas que estiveram envolvidas no processo de construção da 

sociedade contemporânea, podemos traçar quatro clivagens fundamentais (Lipset e Rokkan, 

1967): o confronto entre a religiosidade e a secularização; o “centro” e a “periferia”; o urbano-

rural e o capital-trabalho.  

 Sendo assim, a escala linear Esquerda-Direita compreende não apenas estes dois campos 

em cada um dos polos, como também a combinação de outras clivagens políticas (Huber, 1989; 

Heywood, 2003), como representa a Figura 2:  

 

 

 

 

 

 

 Na escala, acima representada, o Liberalismo ocupa o centro da dimensão política 

Esquerda-Direita, porém, num primeiro momento da sua evolução, o ideal liberal encontrava-

se associado às ideologias de Extrema-Esquerda. Rothbard (2010:17), relativamente a este 

período, refere que «as ideologias políticas se polarizaram, com o liberalismo na extrema 

“esquerda” e o conservantismo na extrema “direita” do espectro ideológico». Sendo assim, o 

Liberalismo, durante o final do século XVIII e o início do século XIX, opunha-se ao regime 

absolutista, como um ideal revolucionário, libertário e republicano, rejeitando a Velha Ordem 

ou o Antigo Regime pertencente aos ideais conservadores de Direita (Bresser-Pereira, 1997; 

Rothbard, 2010).  Mais tarde, num segundo momento, entre o século XIX e o século XX, «o 

esvaziamento do liberalismo radical, [introduziu] um novo movimento: o socialismo» 

(Rothbard, 2010:21), que se autoidentifica como um movimento de Esquerda, mais igualitário 

que o Liberalismo, fazendo com que este se inclinasse para os ideias de Direita, continuando, 

porém, a ser defensor da liberdade política e económica, rejeitando a intervenção em demasia 

do Estado na economia. Já durante o século XX, florescem na política europeia, essencialmente, 

os ideais extremistas, totalizantes, utópicos e totalitários, de Esquerda e de Direita – 

Comunismo-Fascismo (Heywood, 2003; Rosas e Ferreira, 2013). 

 No entanto, o esquema linear horizontal, unidimensional, que temos vindo a tratar, tem 

sido, pela comunidade académica, alvo de algumas contestações no sentido de ser insuficiente 

    

    

Comunismo Socialismo Liberalismo Conservadorismo Fascismo 

Figura 2 - Escala política linear das diferentes ideologias políticas (adaptada de Eysenck, 1969). 
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para considerar os significados de todas as ideologias (Weisberg, 1974; Heywood, 2003; 

Albright, 2010; Rosas e Ferreira, 2013; Lachat, 2015; Tavares, 2015). O esquema político 

Esquerda-Direita deve ser definido a partir de uma mescla de significados e símbolos concretos 

e precisos, ao qual se torna impossível referir-se a todos os conflitos existentes, pelo que os 

significados devem ser atribuídos corretamente a cada campo do esquema de forma a definir 

cada símbolo ou significado como pertencente somente à Esquerda ou à Direita (Fuchs e 

Klingemann, 1990).  

 O que define, de facto, a díade política Esquerda-Direita são os conflitos de natureza 

económica e sociocultural, que opõe, maioritariamente, o Estado ao Mercado. De acordo com 

Lachat (2015) não faz mais sentido a Esquerda e a Direita estarem situadas num esquema linear, 

exigindo por isso, pelo menos, mais uma dimensão a fim de acertar a posição de determinadas 

ideologias e questões especificas. Para Lachat (2015) o facto de este esquema ser delineado por 

duas dimensões, uma dimensão cultural e outra económica, faz com que seja necessário 

transformar a linha reta do esquema numa curva. Para o autor, os assuntos que separam os 

partidos de Esquerda não são os mesmos que separam os partidos de Direita. A Extrema-

Esquerda assume-se muito mais igualitária e intervencionista que os partidos liberais de 

Esquerda, enquanto que na Direita as diferenças são mais salientes no que trata aos assuntos 

socioculturais que propriamente económicos, uma vez que todos eles defendem um Mercado 

livre.  

 Partilhando do mesmo pensamento, Heywood (2003) refere que a Esquerda e a Direita 

se encontram delineados por questões relacionadas com a igualdade e com o que diz respeito à 

expansão do Estado de bem-estar. Sendo a Esquerda mais igualitária e a Direita mais libertária. 

Mas o que o leva a defender um espectro não-linear, Figura 3, são as semelhanças políticas que 

aproximam a Extrema-Esquerda da Extrema-Direita ou vice-versa. Atendendo às suas 

ideologias, quer o Comunismo quer o Fascismo assumiram políticas, extremamente, 

semelhantes, no sentido de se terem revelado, em tempos, como regimes ditatoriais e/ou 

autoritários.  
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 Numa visão muito semelhante à dos autores acima citados (Heywood, 2003; Lachat, 

2015), Tavares (2015), de forma a melhorar o espectro político, acrescenta, à semelhança de 

Eysenck (1964: 280-281) o eixo Autoritário-Libertário perpendicular ao eixo Esquerda-Direita, 

representado pela Figura 4, atribuindo ao esquema a leitura de quatro quadrantes (Esquerda 

Libertária – Direita Libertária; Esquerda Autoritária – Direita Autoritária).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No entanto, ao longo dos últimos anos, a sociedade tem se confrontado com o fluir de 

novas necessidades e mentalidades, o que veio somar às ditas ideologias tradicionais, novos 

ideais. No final do século XX, com a Queda do Muro de Berlim, a sociedade rendeu-se a um 

mundo globalizado, multicultural, regido por um sistema económico liberal e/ou capitalista, o 

Figura 3 - Esquema não-linear da dimensão política Esquerda-Direita (adaptada de Heywood, 2003). 

Figura 4 - Esquema político bidimensional (Esquerda vs Direita; Liberal vs Autoritário) (adaptada de 
Heywood, 2003). 
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que desencadeou novos movimentos ideológicos, diferentes àqueles a que estava acostumada: 

a libertação das mulheres e dos homossexuais, as preocupações ambientais, os fluxos 

multiculturais, entre outros (Ball, et al. 2014). O que coloca em causa a validade do espetro 

político bidimensional, acima referenciado, pois, segundo Tavares (2015: 99), «este esquema 

não é suficiente para cobrir as várias possibilidades de posicionamento na crise do novo 

milénio» sendo por isso «necessário acrescentar uma terceira dimensão [...] um cubo» como 

ilustra a Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deste modo, Tavares (2015) soma às dimensões Esquerda-Direita e Libertário-

Autoritário, a dimensão Cosmopolita (Internacionalista, Federalista, Universalista) – Localista 

(Nacionalista/ Comunitária/Nativista), em que se opõe a Esquerda Libertária Cosmopolita à 

Direita Autoritária Localista.  

3. A divisão entre Esquerda e Direita 
3.1. O começo de uma díade ideológica política  

 Os termos Esquerda e Direita estão enraizados, de tal modo, na comunicação política 

que partimos do pressuposto que sempre existiram (White, 2012). No entanto, esta dicotomia 

tem enquanto posição política o seu enquadramento e desenvolvimento históricos. O uso destes 

dois termos antagónicos remonta para o passado, nomeadamente, para três séculos atrás, ou 

seja, para a Revolução Francesa.  

 No final do século XVIII, perante o constante desacordo social, político e, sobretudo, 

económico da sociedade francesa, pelos gastos exorbitantes da corte absolutista, o monarca 

Luís XVI vê-se obrigado a permitir a reunião dos Estados Gerais, a qual tinha por norma ser 

convocada apenas em contexto de crise (Tarouco e Madeira, 2013; Rosas e Ferreira, 2013; 

Figura 5 - Espectro político tridimensional (adaptada de Tavares, 2015). 
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Tavares, 2015). Esta reunião, que conta com representantes do Clero, da Nobreza, e do Terceiro 

Estado – o povo, acaba por ser crucial para o desembocar da Revolução Francesa e, por 

conseguinte, pelo surgimento dos termos Esquerda e Direita associados à dimensão política.  

 No entanto, antes da Revolução Francesa e enquanto vigorava o Antigo Regime como 

já foi mencionado anteriormente, as dicotomias ocupavam o espectro político não enquanto 

metáforas espaciais horizontais, mas, antes, num sentido hierárquico ou vertical, em que o poder 

de algumas classes se sobrepunha ao poder de outras. Desse modo, a distribuição das três 

classes, representadas na reunião dos Estados Gerais, elucida essa verticalidade política, ao se 

encontrar o Terceiro Estado, mesmo em maioria, submetido às decisões do Clero e da Nobreza, 

pois estes representavam mais votos. Torna-se, portanto, esta discrepância “eleitoral” o fator de 

maior relevância que leva ao descontentamento do povo, que consegue, assim, transformar, 

com a cedência dos outros estados, a reunião dos Estados Gerais numa Assembleia Nacional 

Constituinte.  

 No desembocar desses acontecimentos, já com essa transformação consomada, a 28 de 

agosto de 1789, em Versalhes, na Assembleia Nacional Constituinte, discute-se se o rei devia 

ou não ter o direito de veto legislativo sobre qualquer decisão aprovada pela Assembleia 

(Correia, 2012; Tarouco e Madeira, 2013; Tavares, 2015). Na sequência desse debate, aqueles 

que estavam a favor que o direito de veto pertencesse ao rei – aristocratas, alta burguesia, alto 

clero, apoiantes do Ancien Regime (os Girondinos) – ocuparam na sessão, involuntariamente, 

os assentos à direita do rei; os opositores à velha ordem, ideologicamente liberais, que lutavam 

por um estado social justo e igualitário – o Terceiro Estado, baixa burguesia e baixo clero (os 

Jacobinos) – sentaram-se, da mesma forma, à sua esquerda (Buchez e Roux-Lavergne, 1834-

1838: 349; Laponce, 1981; Mangerona, 2011; Rosas e Ferreira, 2013).   

 Desta feita, pela forma como as classes se distribuíram na sala, meramente ocasional e 

banal, (Bobbio, 1995; Cochrane, 2013) nascem os termos, que tanto ocupam atualmente a 

linguagem da esfera política, Esquerda e Direita. Não quer dizer, porém, que não tivesse havido 

um ajuntamento prático, por parte das pessoas, quer à Esquerda quer à Direita, de forma a 

demonstrar, cada uma, na Assembleia o seu parecer perante o veto legislativo do rei (Bobbio, 

1995; Rosas e Ferreira, 2013; Tavares, 2015).  

 Contudo, Gauchet (1994) defende que a dicotomia política Esquerda-Direita ter-se-á 

tornado ideológica no período, posteriormente, à Revolução Francesa, entre 1814-1830, 

referindo-se ao período anterior como um “falso começo”. A verdade é que os termos Esquerda 

e Direita não passavam, primeiramente, de posições políticas sem qualquer ideologia 

profundamente vincada, pelo que a dicotomia apenas se libertara das amarras da Revolução 
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Francesa por volta dos anos que compreenderam a Restauração Francesa (White, 2012; Weber, 

2012). Nessa sua “segunda fase” à Esquerda pertenciam os liberais, os que lutavam por direitos 

democráticos e rejeitavam a “Velha Ordem”, e à Direita situavam-se os denominados 

ultraroyalistes (ultrarrealistas) aqueles que eram apologistas do regime absolutista. No entanto, 

a díade política que, atualmente, nos permite orientar e/ou situar na esfera política (Fuchs e 

Klingemann, 1990) estava ainda no seu começo, sustentada por ideias rudimentares e pouco 

complexas, tendo sido, por isso, apenas reconhecida fora de França, no inicio do século XX, 

por volta de 1914, no período atinente à Primeira Guerra Mundial (Crapez, 1998). Esta época 

diz, de facto, respeito a um momento de extrema complexidade política, sobretudo, na Europa, 

na qual haviam começado a fluir novas ideologias associadas ao esquema político Esquerda-

Direita (White, 2012). O que, de certa forma, vai ao encontro do objetivo desta díade (reduzir 

a complexidade dos assuntos políticos), pois neste período, os termos Esquerda-Direita 

passaram a ser fundamentais no que trata as decisões eleitorais de um sistema democrático, 

passando assim a serem reconhecidos ou adotados pela imensa maioria das democracias 

ocidentais.  

 Apesar de a maioria dos autores apontarem para a Revolução Francesa como o 

acontecimento relacionado com o surgimento da díade política Esquerda-Direita, esta, embora 

esteja naturalmente sempre relacionada, não se limitou apenas aos meandros que envolveram a 

política francesa, como acabou por revelar o autor norte-americano Yuval Levin (2014) em The 

Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left. Nesta obra, Levin 

(2014) posiciona o nascimento destes dois termos no período que compreende o intervalo entre 

a Revolução Americana e a Revolução Francesa, contrapondo os ideais de dois autores ingleses, 

críticos da política externa do seu país, Thomas Paine e Edmund Burke. 

 As posições que Paine e Burke tomaram em relação à situação social, económica e 

política do seu tempo revelaram-se fundamentais para delinear o espetro político Esquerda-

Direita. Embora ambos estivessem a favor da Independência dos Estados Unidos da América, 

as diferenças que separam os seus ideais são irredutíveis (Souza, 2007).  

 Edmund Burke apresenta uma visão conservadora, contrarrevolucionária, assente num 

ideal que valoriza o passado, a tradição e a religião (Burke, 1982), enquanto Thomas Paine 

defende a necessidade de Revolução, apresentando uma perspetiva radical de mudança, 

reformadora e oposta ao Antigo Regime (Paine, 1989), se bem que diferente do ideal marxista 

(Rudé, 1982). Contudo, não podemos apontar Edmund Burke como sendo um total defensor da 

“Velha Ordem”, pois o que realmente interessa, para ele, é a união, o poder e a riqueza do povo 

e conclui que «as instituições são boas quando produzem o bem. Se elas se distanciam da teoria, 
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isto é compensado pelas vantagens que trazem (Burke, 1982:169). Sendo que a sua obra é 

considerada, por O’Brien (1993), como sendo o primeiro “manifesto intelectual” contra a 

Revolução Francesa.  

 Thomas Paine considera o homem um ser igual e independente, que recorre à ação 

política para construir uma sociedade melhor, assente em normas e direitos. Enquanto que 

Edmund Burke «sees each of us defined by social ties and ligaments that always continue, 

independent of our will» (Reeves, 2014). Nesse sentido, estamos perante o que Bobbio (1995) 

deixou bem claro como sendo os critérios que melhor distinguem a dicotomia política 

Esquerda-Direita – a igualdade e a liberdade.  

3.1.1. Evolução da Esquerda e da Direita ao longo dos séculos XIX e XX 

 As ideologias políticas Esquerda e Direita, à semelhança de outras ideologias, têm a sua 

história e, consequentemente, a sua evolução, ou seja, ambas as “famílias de significados”1 

(Wittgenstein, 2010), que as constituem, foram, ao longo dos anos, sofrendo alterações, 

variações ou mutações que estiveram, intimamente, relacionadas com questões de natureza 

social, económica e cultural das várias gerações. A história demonstra-nos, de facto, que a 

Esquerda e a Direita foram alterando as suas formas de lidar com as situações atinentes ao 

mundo político (Maltez, 2008; Freire, 2009; Correia, 2012).  

 Eatwell (1992) salienta que a Esquerda e a Direita, logo após o seu surgimento, podem 

ser distinguidas quer no domínio político, económico e social. No aspeto político, o autor 

considera que a Esquerda se identifica como libertadora, com ideais republicanos, enquanto a 

Direita surge associada à defesa do regime absolutista. Economicamente, a Direita está também 

relacionada à manutenção da Ordem e da regulação dos mercados, enquanto a Esquerda se 

coloca a favor do dito Mercado Livre, mas tendo em consideração os pobres. Na esfera social, 

a Direita define-se como tradicionalista aliada à religião, ou à Igreja, enquanto a Esquerda 

defende a sobreposição da razão à religião, levando Edmund Burke a referir-se àqueles que 

estavam a favor da Revolução Francesa como sendo ateístas, « [...] we know, and it is our pride 

to know, that man is by his constitution a religious animal; that atheism is against, not only our 

reason, but our instincts; and that it cannot prevail long» (Burke, 1960:50-51).  

 Contudo, como já foi referido anteriormente, o liberalismo acaba por abandonar o 

caracter revolucionário que o identifica como sendo de Esquerda, e começa por adotar uma 

                                                      
1 Para se obter o significado de uma determinada palavra deve-se, segundo o filósofo Ludwig Wittgenstein, ter em 
consideração uma “família de significados”, pelo facto de não existir um sistema conceptual inteiramente 
estabelecido e rigorosamente estável.    
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prática mais segura, utilitária e conformadora com a Ordem, movimentando-se para a Direita. 

Com esta brecha deixada por o Liberalismo, o Socialismo ocupa-a e torna-se a ideologia de 

Esquerda, no início do século XIX (Rothbard, 2010). Mais tarde, com a viragem do século, 

sobretudo, após a Revolução Russa de 1917, a sociedade depara-se diante de um confronto 

ideológico que opõe os ideais comunistas, a favor dos interesses da classe proletária, contra o 

Capitalismo que havia estado na base da primeira Guerra Mundial, dominado pela Direita, pela 

classe burguesa. Este choque, entre um Estado regulador e um Mercado Livre torna-se, de facto, 

uma pedra fundamental na distinção de Esquerda e Direita, durante grande parte do século XX. 

Essa distinção embora fosse sendo menos acentuada, é clara a identificação de uma Esquerda, 

com precedentes socialistas, como mais igualitária, ou a favor da igualdade social e de uma 

Direita a favor do Mercado Livre Capitalista (Cruz, 1997; Moreno, 2003; Tarouca e Madeira, 

2013).  

 Todos estes acontecimentos levam Hobsbawn (2000) a identificar três Esquerdas ao 

longo dos séculos XIX e XX. A primeira é considera como sendo moderada e compreende o 

momento da queda do regime absolutista; a segunda Esquerda diz respeito ao período, 

anteriormente mencionado, da luta entre classes, marcado pelas revoluções operárias e uma 

terceira Esquerda, por volta dos anos 1960, marcada pelo surgimento de movimentos libertários 

e igualitários como os movimentos feministas, homossexuais, antirracistas, mas também 

ambientais. Já relativamente à Direita, podemos traçar cinco fases que acompanharam, de certo 

modo, paralelamente a Esquerda, mas do lado oposto (Lukes, 2003). Primeiro, uma Direita 

“reacionária” no contexto da Revolução Francesa; segundo, uma Direita “moderada”, mais 

complexa, associada à defesa da propriedade e da Ordem Social, tradicionalista, elitista e 

religiosa; terceiro, uma Direita “radical” atinente ao inicio do século XX, sobrepondo-se ao 

Socialismo, a base do Fascismo; quarto, uma Direita “extrema”, autocrática, elistista, 

nacionalista e racista e finalmente, em quinto lugar, uma Direita “neoliberal” assente na 

desregulação dos mercados e a favor da privatização dos serviços e que representa «the 

culmination of the right’s transformation into a movement promoting innovative social 

transformation, through extensive marketisation, the commercialisation of public services, de-

regulation and privatisation» (Lukes, 2003: 32-33), sem esquecer a forte ligação ao 

tradicionalismo, ao elitismo e ao forte apoio a uma lei rigorosa e à manutenção da ordem. 

 Com a Queda do Muro de Berlim, em 1989, mergulhamos num mundo neoliberal, no 

qual a Esquerda e a Direita se tornaram mais difíceis de distinguir e no qual surgiu a opinião de 

alguns autores contra o seu fim (por exemplo, Giddens, 1995), iniciando-se «a era em que 

partidos de esquerda assumem posições de direita em certas questões cruciais e vice-versa, o 
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que tornaria irrelevante a rotulação esquerda/direita» (Segrillo, 2004:615).  

3.1.2.  Os significados de Esquerda e de Direita 

 De forma a enfatizar os elementos ou os aspetos que servem de distinção entre a 

Esquerda e a Direita, importa, primeiro que tudo, referir que estes conceitos acarretam, pelas 

diversas interpretações que têm provocado, ao longo dos anos, uma forte carga subjetiva ou 

relativa de significado (Bobbio, 1995). O significado, quer da Esquerda quer da Direita, 

apresenta múltiplas formas, por vezes controversas, que não lhe permite ser transversal ou 

unanime a toda a Esquerda ou Direita, permitindo, assim, que existam várias “Esquerdas” e 

várias “Direitas” com diferentes visões ideológicas (Lukes, 2003; Correia, 2012; Amaral, 2014; 

Rocha, 2015).  

 Bobbio (1995) é, de facto, por vários autores, considerado como o politólogo que melhor 

estabeleceu um critério universal de distinção das ideologias Esquerda e Direita. A análise de 

Bobbio (1995) assenta, pois, sobre o valor de igualdade, considerando a Esquerda como sendo 

mais igualitária do que a Direita. Para Bobbio (1995), a Esquerda prioriza a igualdade e a justiça 

social acima de tudo, o que a leva a acreditar que as desigualdades existentes podem ser 

combatidas e eliminadas, enquanto a Direita acredita que as desigualdades são inevitáveis e que 

existirão sempre, revelando-se como benéficas para a sociedade.  

 No entanto, seria um erro julgar que a Esquerda defende, radicalmente, a igualdade e 

que a Direita a rejeita extremamente (Bobbio, 1995; Lukes, 2003; Rosas e Ferreira, 2013).  A 

Esquerda tem-se identificado tradicionalmente com movimentos que combatem as 

desigualdades – movimentos aliados aos direitos das mulheres e dos homossexuais, e pelo 

ambiente – acreditando que será possível eliminar essas diferenças e a Direita tende a encarar 

os ideais de Esquerda, que não deixam de ser retificativos, como utópicos, inalcançáveis e que 

colocam em causa a ordem social (Bresser-Pereira, 1997; Lukes, 2003) e que, ao invés de 

combaterem as desigualdades sociais, acabam por se comprometerem.  

 Já Bresser-Pereira (1997) acusa a análise de Bobbio (1995) como não sendo neutra, uma 

vez que este acaba por admitir que se identifica como sendo de Esquerda. Para Bresser-Pereira 

(1997), Bobbio (1995) tende a fazer uma análise pejorativa da Direita, pelo que apresenta a sua 

própria análise, embora distinta de Bobbio (1995), partilha da mesma linha de pensamento. 

Bresser-Pereira (1997) defende que a diferença está patente em “arriscar” ou não a ordem. 

Segundo o autor, é de Esquerda quem não receia “arriscar” ou alterar a ordem em função da 

justiça social, e identifica-se como sendo de Direita aqueles que pretendem antes manter ou 

conservar a ordem, não querendo dizer, porém, que não valorizem ambos a igualdade e a ordem, 
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pois « [t]odos desejam a ordem, a segurança, a estabilidade, e todos também querem a justiça, 

a equidade, senão a igualdade pelo menos a igualdade de oportunidade» (Bresser-Pereira, 

1997:55).  

 A Esquerda e a Direita, que, de uma forma ou de outra, sempre estiveram associadas, 

respetivamente, ao progressismo e ao conservadorismo, distinguem-se essencialmente por uma, 

a Esquerda, acreditar na eficácia de transformar, alterar e de criar, da vontade humana, e de 

outra, a Direita, contribuir para a manutenção da ordem social, de forma a não alterar a realidade 

(Laponce, 1981; Joaquim, 2012; Scheeffer, 2014).  

 Nesse sentido, Pinto (1996) atribui à Direita, pelo facto de agir com prudência à 

mudança e aos perigos que, para ela, esta pode trazer (Bresser-Pereira, 1997), um “pessimismo 

antropológico” antagónico ao “otimismo antropológico” da Esquerda, que enfrenta o perigo e 

acredita que a mudança seja necessária para a construção de um futuro melhor. Jost et al. (2009) 

considera como sendo fundamental na distinção entre Esquerda e Direita dois aspetos. Primeiro, 

a mudança social: a Esquerda defende-a e a Direita resiste-lhe, aliada, antes à tradição; segundo, 

o facto de uma aceitar, a Direita, e de outra rejeitar, a Esquerda, a desigualdade. Currito (2012) 

acrescenta, ainda, que enquanto a Direita defende o status quo, a Esquerda tende para a procura 

do novo.  

3.2. Nova Política: Nova Esquerda e Nova Direita 

 O processo de transição de uma sociedade industrial ou moderna para uma sociedade 

industrial avançada ou pós-moderna, durante os anos 1960, 1970 e 1980, teve como base o 

surgimento de novas clivagens sociais, causando um forte impacto nos significados que 

definem o esquema de orientação política Esquerda e Direita (Kitschelt e Hellemans, 1990; 

Heywood, 2003; Freire, 2009). A partir dos anos 1960, a sociedade adquire uma forma de 

encarar o mundo, mais plural, assente noutras ideias e preocupações que não tinham lugar 

anteriormente, o que gerou novos valores e novas crenças, implicando o surgimento de uma 

“nova política”, intimamente relacionada com a transição dos valores materialistas (sociedade 

moderna) para os valores pós-materialistas (sociedade pós-moderna) (Inglehart, 1971; Flanagan 

e Lee, 2003).   

 A “nova política” encontra-se relacionada com o despoletar de novos partidos políticos 

(verdes ou ecologistas, outros) que – com a defesa de novos valores não-económicos, assentes 

na proteção do ambiente, na igualdade e participação do cidadão na opinião pública, nos direitos 

das mulheres e dos homossexuais, entre outros – implicaram a reorientação ideológica da velha 

Esquerda e da velha Direita (Inglehart, 1990; Knutsen, 1995; Inglehart, 1997).  
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 Segundo Inglehart (1971; 1997), a transição da era moderna para a era pós-moderna 

encontra-se associada à mudança de valores materialistas para pós-materialistas, o que está, 

intimamente, relacionado com a transição de valores económicos para não-económicos e que 

implica a mudança de significado de Esquerda e Direita. Esta “Teoria de Transformação” 

(Inglehart, 1971) acrescenta um novo eixo de conflito político assente nos valores materialistas 

e pós-materialistas, colocando a Esquerda do lado dos valores não-económicos e pós- 

materialistas e a Direita no campo oposto (Knutsen, 1995).  

 Esta transformação deve-se à existência de uma sociedade industrial avançada mais 

segura, provida de paz e qualidade de vida em comparação à sociedade industrial, pois Inglehart 

(1971) acredita que o conflito que preenche a vida politica e social não diz mais respeito à 

anterior luta de classes que opunha a classe trabalhadora à burguesia, na sociedade tradicional, 

mas antes ao confronto de valores materialistas versus pós-materialistas.  Segundo Inglehart 

(1971, 1990, 1997) a procura aguerrida por valores materiais acontece no seio de uma sociedade 

desprovida de proteção social, desprovida de bens materiais, pelo que as gerações mais recentes, 

nascidas num ambiente mais seguro e abundante, preocupam-se antes com questões pós-

materialistas, como a liberdade de expressão, a participação do cidadão, a defesa das minorias, 

a proteção ambiental e a procura de melhorar o estilo e a qualidade de vida de todos os cidadãos.  

Kitschelt e Hellemans (1990) partilham do mesmo pensamento de Inglehart (1971) ao 

constatarem que os novos partidos políticos adquiriam maior apoio eleitoral nos países que se 

encontravam económica e socialmente estabilizados e em segurança.  

 No entanto, Inglehart (1971, 1990, 1997) é alvo de algumas contestações (ver Flanagan, 

1987; Ignazi, 1992, Knutsen, 1995; Flanagan e Lee, 2003) relativamente ao seu novo eixo de 

polarização política. Flanagan (1987: 1305) pega no termo “materialista” e esmiúça o seu 

significado, referindo que « materialist are those who place a high priority on a stable economy, 

economic growth, fighting rising prices and the more personal level (the private domain), on 

securing a high-paying job, adequate housing, and a confortable life » de forma a salientar a 

insuficiência do termo para designar outros valores considerados por Inglehart (1971,1997) para 

além das questões não-económicas, como « a strong defense, law and order, and fighting crime» 

(Flanagan, 1987:1305). Para Flanagan (1987), este segundo conjunto de valores que Inglehart 

(1971, 1990, 1997) engloba como “materialistas” assumem, antes, uma orientação “autoritária” 

pelo que, de acordo com Flanagan (1979, 1982, 1987), a denominada “nova politica” assenta 

no eixo de conflito político “libertário” – Nova Esquerda – versus “autoritário” – Nova Direita 

– (Figura 6).  



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Nova Esquerda inclui temas, já supramencionados, relacionados com a liberdade e a 

autonomia pessoal e politica; preocupações ambientais; pensamentos pluralistas quanto às 

opiniões e às ideias de vida ou questões relacionadas pela obtenção de uma melhor qualidade 

de vida (Flanagan, 1987:1304; Kitschelt, 1988; Inglehart, 1990; Inglehart, 1997; Achterberg, 

2006).  

 Os novos partidos políticos, associados à Esquerda do esquema político, estão 

relacionados com o crescimento de novos movimentos sociais libertários como os movimentos 

de paz, pelos direitos das mulheres na opção do aborto, pelos direitos de homossexuais e 

lésbicas, dos imigrantes, do cidadão na esfera pública e política, entre outros (Inglehart, 1997; 

Heywood, 2003). 

 Embora a teoria de Inglehart (1971-1997) reduza as novas clivagens politicas, atinentes 

à sociedade pós-materialista, apenas à Nova Esquerda, sem conseguir considerar uma Direita 

pós-materialista, Flanagan (1987), como já mencionamos, apresenta um conjunto de questões 

não-económicas ou não-materialistas à Direita, de orientação “autoritária” (ver Tabela 1).  

 Nesse sentido, importa, antes de mais, referir que após o crescimento dos partidos 

políticos verdes ou ecologistas em alguns países europeus, por volta dos anos 1970, 1980, 1990, 

surgem, em resposta à Nova Esquerda (Cole, 2005), partidos de Extrema Direita (Nova Direita) 

– «Frente Nacional, em França; Partidos do Progresso nos países escandinavos; os 

Republicanos na RFA» (Freire, 2009:265) – cultivando o nacionalismo, a lei e a ordem, 

Figura 6 - Estrutura completa das clivagens políticas nas democracias industriais avançadas (adaptada de 
Flanagan, 1987:1306). 
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assuntos não económicos. Ainda que para alguns autores não acrescentem algo de novo, 

comparativamente à Direita tradicional (Harris, 1994), outros acreditam ser “a 

Contrarrevolução Silenciosa” (Ignazi, 1992) em resposta à “Revolução Silenciosa” de Inglehart 

(1971).  

 

 

 
 A Nova Direita assume, assim, uma orientação “autoritária” (Flanagan, 1987) face à 

orientação “libertária” da Nova Esquerda, defendendo valores distintos como a disciplina, a 

autoridade e a ordem social e política, os costumes religiosos e tradicionais. Esta Direita surge 

como manifestação à Nova Esquerda, aquando as suas crenças estão a ser colocadas em causa 

(Inglehart, 1997) e difere da Direita tradicional no que respeita, essencialmente, à situação 

socioeconómica dos seus apoiantes (Ignazi, 1992; Freire, 2009). Ao passo que a Direita 

tradicional representava as classes sociais altas, nas quais predominava o capital e as 

preferências religiosas, a Nova Direita «apresenta um eleitorado [...] captado entre a pequena 

burguesia tradicional e entre as franjas mais inseguras e xenófobas do operariado bem como 

entre as camadas sociais com menor integração religiosa» (Freire, 2009: 266). Inglehart (1984, 

1985a, 1985b,1986) associa a Direita à preferência do armamento militar, da ordem social e 

politica, ao combate à criminalidade com uma forte intervenção e à intolerância aos imigrantes, 

pois estes ocupam os cargos de trabalho que podiam ser ocupados pelos desempregados 

nacionais; a Direita é contra o aborto e defende os costumes tradicionais e religiosos.  

 Já a Nova Esquerda também difere da Esquerda tradicional não apenas na situação 

económica do eleitorado, como no nível de escolarização. Enquanto a Esquerda tradicional se 

NOVA ESQUERDA NOVA DIREITA REFERÊNCIAS 

Aborto legal; A favor de líderes fortes; Freire, 2009. 

Igualdade ante as minorias; Defesa da segurança e da ordem; Inglehart, 1971, 1997. 

Liberdade e autonomia pessoal e 

política; 

Valorização da autoridade social e 

política; 

Flanagan, 1987;  

Pensamentos pluralistas quanto ao 

estilo de vida; 

Intolerância às minorias e minorias 

sexuais; 

Flanagan, 1987; Inglehart, 

1997; Freire, 2009. 

Religião e tradição menos importante Aborto ilegal;  

Liberalismo económico; 

Scheeffer, 2014; Freire, 

2009. 

 Intolerância aos imigrantes (ações 

xenófobas); 

Inglehart, 1984, 1985a, 

1985b, 1986. 

Tabela 1 - Novos temas da Esquerda e da Direita na sociedade pós-materialista. 
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identificava pela defesa dos direitos, sobretudo, da classe operária, com poucos recursos, a 

Nova Esquerda apresenta-se como a orientação ideológica das gerações mais jovens que vivem 

num meio pós-materialista, do qual saem com maiores níveis de escolaridade e da moderna 

classe social (Inglehart, 1971).  

3.3.  A terceira via – uma hipótese de alternativa ao esquema político Esquerda-Direita 

 Com a Queda do Muro de Berlim, em 1989, surge um movimento académico – dando 

seguimento à crise ideológica das décadas de 1950 e 1960 (ver Aron, [1955] (1980); Bell, 

[1960] (1980); Sartre, [1965] (1986)) –  com fortes repercussões políticas, em detrimento das 

ideologias, nomeadamente, da Esquerda e da Direita, protagonizado por vários autores (por 

exemplo, Fukuyama 1989; Giddens, 1995, 1998). Com a derrota da União Soviética perante o 

Ocidente Capitalista, os significados, que até então, serviam de distinção ou que opunham, no 

espectro ideológico político, a Esquerda e a Direita tornaram-se menos suscetíveis de distinção 

(D’Adamo e García, 1999; Segrillo, 2004; Burtet, 2002), perdendo, segundo Giddens (1995 e 

1998), a capacidade de lidar com o despoletar dos novos valores, agregados à Globalização.  

 Apesar da tese de Inglehart (1971-1997), anteriormente supramencionada, na qual, 

segundo o autor, assistimos à adaptação da Esquerda tradicional a um mundo mais plural, o que 

implicou uma “nova política” assente na transição dos valores materialistas para os pós-

materialistas, implicando a mudança de interesses económicos para não-económicos, para 

Giddens (1995, 1998, 2000) quer a Esquerda tradicional quer a Direita tradicional perderam a 

capacidade de lidar com o mundo Pós-Muro de Berlim, daí a necessidade de apresentar uma 

alternativa de orientação política ou de governação à tradicional dicotomia Esquerda-Direita, a 

Terceira Via (Giddens, 1998).  

 A Terceira Via surge num contexto de crise para a Esquerda ocidental, com a derrota de 

um Estado regulador e intervencionista perante a supremacia de uma ideologia capitalista ou 

neoliberal, a favor de um Mercado-Livre, desregulado e globalizado, e em resposta às seguintes 

questões: «como a [E]squerda poderia repensar a crise do Estado de bem-estar social? E, a 

propósito, ainda poder-se-ia falar e defender a contraposição entre [E]squerda e [D]ireita?» 

(Danner, 2012:99; Belchior e Salvador, 2012).  

 Apesar da sua precocidade, a política de Terceira Via de Giddens (1995 e 1998) atingira 

o seu auge, no final da década de 1990, influenciando os conteúdos ideológicos e programáticos 

de diversas frentes partidárias, por toda a Europa, sobretudo, no Reino Unido, com Tony Blair 

na liderança do New Labour, durante, sensivelmente dez anos (Driver e Martell, 2000; 

Barrientos e Powell, 2004; Martell, 2004; Bernardes, 2012).  
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 A Terceira Via depara-se com questões sociais, culturais e políticas que vão “para além” 

do binómio Esquerda-Direita (Giddens, 1995), pelo que procura apresentar uma forma política 

que supere esta díade e que, de alguma forma, dê resposta aos novos temas ou desafios políticos 

da sociedade moderna, que considera serem, essencialmente, cinco desafios: a própria 

globalização, o novo individualismo, o facto de díade política Esquerda-Direita perder sentido, 

a posição a assumir pelo Estado e os ecologismos (Giddens, 1998). A Terceira Via surge como 

uma alternativa quer ao Socialismo quer ao Capitalismo (Pavese, 2004; Danner, 2012; Giddens, 

1998; Giddens, 2000).  

 A governação do mundo pós-Segunda Guerra Mundial tem sido regida por duas 

ideologias antagónicas, que se rejeitam uma à outra, – Socialismo vs Capitalismo – e que, por 

conseguinte, têm polarizado o esquema politico tradicional Esquerda-Direita (Giddens, 2000), 

daí a necessidade de uma Terceira Via que aproximasse estas duas ideologias com o intuito de 

« alcançar os objetivos de bem-estar através dos mercados, como se eficiência económica e 

justiça social fossem duas faces da mesma moeda» (Belchior e Salvador, 2012:67). A política 

de Terceira Via acredita, pois, que nem o controlo ou a regulação económica absoluta pelo 

Estado nem o Mercado-Livre dos neoliberais, sem restrições, são alternativas, senão uma 

politica de meio-termo (Giddens, 2000; Driver e Martell, 2004; Danner, 2012; Belchior e 

Salvador, 2012), o que leva a que haja «uma linha pouco tênue na distinção entre Esquerda e 

Direita » (Burtet, 2002: 149) em que existe a adoção de temas relativos à Direita pela Esquerda 

e vice-versa.  

 A Terceira Via rejeita o paradigma tradicional da Esquerda face aos mercados, 

entendendo, por isso, que a ideia de que estes não contribuem para o desenvolvimento social é 

errada (Giddens, 1998, 2000; Darren, 2012; Driver e Martell, 2004). A política da Terceira Via 

visa procurar um consenso centralista entre o Estado e o Mercado, procurando estar ao serviço 

de uma comunidade pluralista (Giddens, 1995, 1998). Mesmo em pontos que contraponham a 

tradicional Esquerda e Direita como o setor público e privado, este não tem preferência, senão 

o facto de poderem cooperar em conjunto (Driver e Martell, 2004). 

 Apesar de Giddens (2000) defender que a Terceira Via ocupa uma posição política 

afastada da Esquerda tradicional marxista e que não se trata de uma expansão ideológica do 

neoliberalismo, conferindo-lhe uma posição mediana, do centro político (Darren, 2012), alguns 

autores (por exemplo, Paim, 2001) identificam-na como sendo de Esquerda pela forma como 

defende ideologias, bem próprias, de Esquerda, como a proteção social. Já outros autores 

(Cammack, 2004; Goes, 2004; Leggett, 2004; Morrison, 2004) acusam-na de ceder à 

hegemonia neoliberal, ao invés de se tratar de uma reforma do Centro-Esquerda, como apontava 
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ser.  

 Ainda relativamente à sua posição política, Bernardes (2012:25) refere que «mais do 

que uma tentativa de demarcar o centro-Esquerda da Esquerda e do centro-Direita», trata-se de 

um projeto anti ideológico, que mais que uma posição da “Nova Esquerda”, é antes uma forma 

de fazer política (Bernardes, 2012). Nesse sentido, Belchior e Salvador (2012) não lhe atribuem 

qualquer conceção teórica, nem definição, mas antes algo que sustenta alguns partidos, 

sobretudo, o New Labour de Tony Blair. Ainda sobre esse aspeto, White (1998) apresenta a 

Terceira Via como algo novo, não mediano, mas Blair (1998) acrescenta, algo novo dentro da 

Esquerda. Já Gray (1996) refere que as anteriores clivagens políticas – liberal, conservador, 

socialista – não têm a capacidade de lidar com os novos temas e problemas da sociedade 

moderna, concordando com Giddens (1998) ao rejeitar a validade do esquema político Esquerda 

e Direita.  

 Segundo Driver e Martell (2004), a governação de Tony Blair diz respeito ao 

cruzamento de ideias de Esquerda e de Direita, ao invés da alegada transcendência da 

dicotomia. Driver e Martell (2004) referem que as ideologias Esquerda e Direita continuam 

vivas, mas ao invés de fechadas, como outrora, abertas e combinadas. Outros autores (D’Adamo 

e García, 1999:197-217) aceitam a ideia de que o esquema político Esquerda-Direita tenha 

sofrido alterações concetuais com o fim da bipolarização que dominou o mundo político durante 

cinquenta anos, no entanto acreditam que estes termos vão mais para além que duas simples 

“caixas vazias” (Sartre, [1965] (1986)) e que continuam, atualmente, válidos na esfera política, 

ainda que de forma distinta relativamente a sua estrutura tradicional. Nesse sentido, o próprio 

Bobbio (1995:91-92) apresenta a dicotomia como sendo constituída por termos relativos e não 

absolutos referindo ainda que «não são qualidades intrínsecas ao universo político. São lugares 

do “espaço político” [...] [e] não são palavras que designam conteúdos fixados [...] para sempre» 

podendo «designar conteúdos conforme os tempos e as situações», dando a entender que não 

se tratam de conceitos imutáveis pelo tempo ou pelo contexto.  

3.4. A dicotomia política Esquerda-Direita em Portugal 

3.4.1. A Esquerda e a Direita no período imediato à Revolução de 25 de abril de 1974 

 Os termos Esquerda e Direita desempenham, atualmente, em Portugal, à semelhança de 

outras democracias, um papel fundamental como “código” comunicacional para todos os 

intervenientes na esfera política do país, quer em assuntos internacionais quer em assuntos 

nacionais. A Esquerda e a Direita encontram-se representadas por um sistema democrático e 

pluripartidário relativamente recente, com pouco mais de quarenta anos, que se encontra 
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repartido, essencialmente, por três Esquerdas (Partido Comunista Português (PCP), Bloco de 

Esquerda (BE), Partido Socialista (PS)) e duas Direitas (Partido Social Democrata (PSD), 

Partido do Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP)) (Amaral, 2014).  

 Ao longo de todos estes anos de vida democrática – desde o período da Revolução de 

19742 até à atualidade – os partidos que compõem o esquema político Esquerda-Direita têm 

sofrido, com a exceção do PCP, fortes transformações ideológicas tendencionalmente para a 

Direita (Stock, 1985; Machado, 2009; Guedes, 2016; Marchi, 2016). Segundo Kirchheimer 

(1990), existem determinados partidos que moldam a sua ideologia partidária e programática 

em função de maximizar os votos, e de forma a se manterem no poder, os quais denomina como 

catch-all, considerando, assim, no caso português o PS e o PSD que, ao longo dos anos, têm 

dominado o governo em Portugal (Jalali e Cabral, 2003; Belchior, 2015).  

 No entanto, a realidade política portuguesa nem sempre foi facilmente distinguível na 

escala ideológica Esquerda-Direita (Freire, 2005), apresentando, sobretudo nos anos imediatos 

à Revolução de 25 de abril de 1974, alguma instabilidade não apenas política, mas também 

ideológica, como dá a entender Stock (1985:46) ao referir que se encontrava «cada uma delas 

[forças políticas] [a tentar] interpretar de modo próprio o “espirito” do 25 de Abril». Vários 

autores (por exemplo, Barnes et al., 1985) salientam que a evolução ideológica e partidária dos 

partidos da Europa do Sul, os que se mantiveram sob um regime autoritário até aos anos 1970, 

como Espanha ou Portugal, não se desenvolveu da mesma forma do que outros regimes 

democráticos mais consolidados. Relativamente a esse período, Stock (1985) elucida um 

regime democrático assente noutras dimensões políticas3 ao invés da dimensão Esquerda-

Direita, pelo facto de se partilhar, por todos os partidos relevantes, a ideia de alcançar o 

Socialismo, comungando, assim, todos de uma ideologia inicial, tendencionalmente, de 

Esquerda. Nesse sentido, Stock (1985:47) salienta o seguinte: 

O sistema de pluripartidarismo atomizado do período revolucionário inicial, dotado de forte 
pendor esquerdizante, as eventuais formações que poderiam vir a surgir à Direita mal 
chegaram a aparecer no horizonte partidário e houve mesmo durante bastante tempo, uma 
forte inflexão à Esquerda, aliás só recentemente esbatida de todos os partidos portugueses 
(Stock, 1985:47).  

 Essa perspetiva ideológica de cada partido é deduzível pelos próprios nomes dos 

                                                      
2 Revolução de 25 de abril de 1974 diz respeito ao momento da história em Portugal que marcou o fim do regime 
ditatorial – Estado Novo – e que se implementou o regime democrático.   
3 Stock (1985) apresenta três dimensões políticas que dividiam a posição ideológica e partidária dos partidos da 
época: «unitarismo» (PCP e os seus aliados à Esquerda) vs «pluralismo» (PS, PPD, CDS e PPM); «radicalismo» 
(PCP, UDP) vs «gradualismo» (PSD; CDS) com o PS no centro; «apoio» (PCP e partidos à Esquerda) vs «retração» 
(Partidos de Direita) à MFA (Movimento das Forças Armadas) com o PS a permanecer como uma incógnita.  
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partidos que ocupam atualmente a Direita do espectro político (CDS/PP e PSD) (Machado, 

2009).  O Partido Popular Democrata (PPD), atual (PSD), autoposicionava-se como sendo um 

partido de Esquerda, social-democrata, afastando-se, naturalmente da ideologia marxista-

leninista defendida pelo PCP, mas nunca negando os ideais do Socialismo, nem afirmando 

pertencer ao Centro-Direita, lugar que passou, posteriormente, a ocupar com Sá Carneiro e 

Cavaco Silva, enquanto líderes partidários (Stock, 1985; Machado, 2009; Marchi, 2016). Já o 

CDS/PP (anterior CDS), que ocupa atualmente a ala mais à Direita do sistema português4, 

apresentava-se, ideologicamente semelhante ao PPD, como um partido do Centro, entre o 

Centro-Esquerda e o Centro-Direita, a favor de um Estado social e não neocapitalista 

materialista (Amaral, 1995:198).  

 Relativamente à Esquerda, deste período de intensa atividade política, encontramos um 

PCP consolidado (formado em 1921) e bem estruturado, mas incompatível ideologicamente 

com o PS, o que contribuíra para uma Esquerda atomizada por vários anos (Freire, 2017). 

Enquanto o PS se autoposicionava do lado da social-democracia, reclamando uma democracia 

liberal ocidental, preocupado com uma possível ameaça de um projeto autoritário marxista-

leninista do PCP, procurando um lugar na europa, o PCP demonstrava-se fiel à ortodoxia 

marxista-leninista – mesmo após a queda do regime soviético – colocando-se na Extrema-

Esquerda do espectro político, defendendo assim, não uma mudança gradual, mas antes 

revolucionária e radical, o que levou o PS a afastar-se para o Centro (PS, 1973; Stock, 1985; 

Jalali e Cabral, 2003; Machado, 2009; March, 2012). 

3.4.2.   As Esquerdas e as Direitas em Portugal, dos anos 1980 à atualidade 

 Apesar de se verificar uma forte tendência ideológica de Esquerda no período atinente 

ao processo de transição democrática do país, por parte dos partidos políticos que estiveram 

envolvidos na democratização do regime (Stock, 1985), as Esquerdas e as Direitas dispersaram-

se, posteriormente, ao longo do espectro, pelo que se encontram, atualmente, representadas, de 

formas distintas, pelos seus respetivos partidos. Nesse sentido, March (2012) considera de 

Esquerda os partidos políticos que se encontram para a Esquerda e não somente na Esquerda 

da social-democracia – demonstrando dúvidas quanto a esta última ser de Esquerda ou não – 

pelo que identifica duas Esquerdas: a Esquerda-Radical e a Extrema-Esquerda. De acordo com 

                                                      
4 Dizemos ser o CDS/PP o partido mais à Direita em Portugal, no entanto importa frisar o PNR (Partido Nacional 
Renovador) que representou no inicio do milénio o partido de Extrema-Direita portuguesa, com ideais 
nacionalistas, xenófobos, patriotas, autoritários e racistas, pelo que viola a Constituição Portuguesa e não tem 
representação parlamentar (ver Costa, 2011 e Almeida, 2015).  
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o autor, a Esquerda-Radical5 é apologista da mudança, acusa o capitalismo e o neoliberalismo, 

mas revela-se, sempre, a favor da democracia liberal, ao passo que a Extrema-Esquerda 

comunga dos ideais do regime soviético, opõe-se à social-democracia e apresenta alguma 

incompatibilidade à democracia liberal e a algumas instituições que a constituem.  No caso 

português, esta rivalidade interna de Esquerdas pode ser delineada com o PCP na ala da 

Extrema-Esquerda, pertencendo ao grupo dos Comunistas Conservadores e o BE na Esquerda-

Radical, pertencendo aos Socialistas Democráticos (March, 2012; Freire, 2017:30-31). Já o PS, 

ainda que March (2012) apresente a Social-Democracia como insuficiente para ser de Esquerda, 

ocupa ideologicamente a posição de Centro-Esquerda (Social-Democracia) na dimensão 

política Esquerda-Direita (Lisi, 2010).  

 À Direita do esquema político, Amaral (2014) identifica três subcategorias: a Extrema-

Direita que se revela anticonstitucional, que opta pela ditadura para impor os seus valores e 

crenças; a Direita Conservadora que se apresenta a favor da Democracia liberal, mas que 

procura «governar com um mínimo de reformas progressivas, mantendo sempre que possível a 

ordem natural das coisas» (Amaral, 2014: 349), e, finalmente, a Direita Liberal, que à 

semelhança da Conservadora, aceita governar em Democracia, porém revela-se mais 

progressiva e mais centrípeta.  Sendo assim, no caso português, o PSD surge como um partido 

de Centro-Direita ou Direita Liberal e o CDS/PP como o partido mais conservador da ala 

Direita, pertencendo à Direita Conservadora (Jalali e Cabral, 2003; Belchior, 2015) ainda que 

seja considerado por alguns autores (Silva e Jalali, 2016) como o partido que, em termos 

programáticos, se tem demonstrado mais volátil, voltando-se várias vezes para o Centro-Direita 

(Amaral, 2014:382; Freire, 2017:33).  Ainda assim, Freire (2017:57) considera que os partidos 

da família dos Verdes6 , dos Liberais de Esquerda e da Nova Direita Radical ou Extrema-Direita 

não se encontram representados pelo sistema partidário português, acreditando que o PL 

(Partido Livre) possa vir a ocupar a lacuna da Esquerda.  

 Na verdade, as novas clivagens sociais e políticas, do final do século XX, que marcaram 

a transição de uma sociedade materialista para uma sociedade pós-materialista (Inglehart, 1971, 

1990, 1997) criando um Nova Política com fortes repercussões no espectro político Esquerda-

Direita, tiveram, em Portugal, um efeito mais tardio, comparativamente com os outros países 

europeus (Freire, 2003; Jalali, 2007; Costa, 2011). Isto não apenas porque o sistema político 

português se encontrava numa fase que passava por assegurar a transição de um regime 

                                                      
5 Em Esquerda-Radical, a designação de “radical” não assume um valor pejorativo. 
6 Freire (2017:57) reconhece o PEV (Partido Ecologista “Os Verdes”) como pertencendo a esta categoria, no 
entanto, ainda, não se impôs na arena eleitoral.  
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autoritário para um democrático, concentrando-se, assim, no regime, ao invés das clivagens 

sociais e religiosas, mas também por, numa fase relativamente posterior, se ter verificado um 

forte crescimento económico devido às verbas provenientes da União Europeia, concentrando 

o poder ou o domínio politico sobre os partidos do Centro político, os denominados catch-all 

(Costa, 2011).  

 No entanto, indo de encontro à teoria defendida por Inglehart (1971), a estabilidade 

económica de Portugal, durante a década de 1990, contribuiu, e muito, para o surgimento de 

uma geração voltada para os novos valores pós-materialistas, estando na base da formação de 

partidos que representem as minorias sociais e sexuais e os problemas ecológicos e ambientais, 

como é o caso do Bloco de Esquerda (surgiu em 1999) (Zúquete, 2007:183; Jalali e Cabral, 

2003). Nesse sentido, o BE representa o partido português da Esquerda-Radical (diferente de 

Extrema-Esquerda) que defende a Nova Esquerda, de final de século, que promove a 

participação cívica e política dos cidadãos, os direitos das minorias étnicas, sexuais e religiosas, 

revelando, por sua vez, simpatia junto do eleitor jovem, intelectual e bem instruído, proveniente, 

maioritariamente, dos centros urbanos (Jalali e Cabral, 2003; Jalali, 2007; Freire, 2017:30-34), 

sendo classificado de  movement party (Gunther e Diamond, 2003).  

 Em Portugal, tal como se verificara noutros países europeus, a transição dos valores 

materialistas para os pós-materialistas não tiveram apenas repercussões sociológicas e políticas 

na Esquerda do esquema político, mas também à sua Direita (Costa, 2011; Almeida, 2015). Um 

pouco à semelhança daquilo que Ignazi (1992) designara como a contrarrevolução, surgem em 

Portugal, apesar de haver um certo repúdio para com movimentos à Direita da ala Conservadora 

do CDS/PP (Costa, 2011), uma série de vanguardas sociopolíticas saudosistas, xenófobas e 

nacionalistas, próprias de uma Extrema-Direita7 (Almeida, 2015). Ainda que os movimentos 

radicais de Direita tenham sempre existido, sobretudo, na clandestinidade, pela ideologia 

antissistema e autoritária que defendiam, vários foram os movimentos radicais de Direita que 

reivindicaram diversos ataques violentos ao longo das décadas de 1980 e 1990 (Almeida, 2015). 

Estes movimentos apresentavam-se, sobretudo, como nacionalistas, recentemente 

islamofóbicos (Zúquete, 2011), revolucionários, patriotas e salazaristas, na procura de um 

passado glorioso que, segundo eles, se havia perdido, o que justificava a necessidade de se 

                                                      
7 Uma Extrema-Direita delineada por Griffin (2003) bastante distinta da de Hitler ou Mussolini, ou seja, diferente 
da Extrema-Direita tradicional. Esta Extrema-Direita contemporânea é nomeada por Griffin (2003) como “Direita 
Grupuscular”, que diz respeito a pequenos grupos ou movimentos com pouca influência que se encontram 
estrategicamente reunidos e ideologicamente fundamentados para alcançar os seus objetivos. A “Direita 
Grupuscular” é caracterizada pela sua facilidade de integração e associação de novos membros e pela capacidade 
que demonstra em criar relacionamentos ou ligações informais.  



 40 

retomar o Portugal de outrora, com investidas revolucionárias e violentas contra o regime em 

voga. No final da década de 1990, com a chegada da Internet, estes movimentos ganharam outro 

fôlego, socorrendo-se das diversas plataformas digitais, de que esta dispõe, para promover os 

seus ideais e recrutar novos militantes (Almeida, 2015). Mais tarde, no início do novo milénio, 

a Extrema-Direita, protagonizada até então por movimentos e organizações, torna-se 

representada pelo Partido Nacional Renovador (PNR) (Costa, 2011). O PNR, embora ocupe 

esta posição no esquema político Esquerda-Direita e seja, manifestamente, xenófobo e racista, 

no discurso oficial do partido considera-se apenas nacionalista e antissistema (Almeida, 

2015:117-118; Costa, 2011). Embora essas manifestações estejam numa fase de crescimento, 

segundo Almeida (2015) «não implica necessariamente uma aceitação das suas ideias por parte 

significativa da população» não revela uma ameaça grave para o regime, dado terem obtido por 

volta dos 27000 (0,50%) votos nas últimas eleições legislativas (vide 

http://eleicoes.mai.gov.pt/).  

 Recentemente, com o despoletar da crise económico-financeira nos países da Europa do 

Sul, em 2008, a dicotomia política Esquerda-Direita intensificara-se, não apenas na Grécia e na 

Espanha (Pereira, 2016) mas também em Portugal (Araújo, 2016:73-88; Freire, 2017). 

Culturalmente, em Portugal, a austeridade forçada pela atual crise económico-financeira teve 

fortes repercussões em toda a vida pública e política do país, a começar pelo surgimento de 

inúmeras obras literárias de caracter económico com o objetivo de encontrar soluções para a 

crise ou de manifestações artísticas por via do grafiti  (apoiadas pela Esquerda e recusadas  pela 

Direita) até aos meios de comunicação, os quais, nos últimos anos, têm aumentado os seus 

programas de debate político e, por conseguinte, de comentadores políticos que, de uma forma 

ou de outra, representam esta díade política (Araújo, 2016:73-88). Em termos políticos, a crise 

económico-financeira acentuou a distância ideológica dos partidos da Esquerda-Radical para 

com a Direita-Conservadora  (Belchior, 2015) e afastou drasticamente os denominados partidos 

catch-all, com um PSD (Centro-Direita), de acordo com os dados retirados de European 

Election Study (EES 2014) (Freire, 2017: 95, Tabela 2.9) a aproximar-se de um posicionamento 

médio dos partidos de Direita Conservadores e Liberais, ao passo que o PS (Centro-Esquerda) 

se mantém na média dos socialistas ou centristas, mas um pouco mais para a Esquerda8. 

Segundo Freire (2017) o memorando estabelecido entre a troika e o governo, apoiado pelo PS, 

PSD e CDS/PP, o qual ele classificou como “fortemente neoliberal”, mais tarde consolidado 

                                                      
8 De acordo com a Tabela 2.9 em Freire (2017:95), numa escala ideológica Esquerda-Direita (1, Esquerda-Direita, 
10) o PS ocupa a posição 4,8 e o PSD a posição 7,90; o que demonstra um aumento da distância ideológica entre 
PS e PSD face ao EES 2009 na Tabela 2.8 em Freire (2017:94).  
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pela coligação PSD e CDS/PP, a qual alguns autores (Santos, 2014; Freire, 2017) consideram 

ter sido mais troikista que a própria troika, acusando a cedência do PSD ao neoliberalismo e o 

ataque ao Estado Social, contribuiu para assistirmos a uma radicalização da Extrema-Esquerda 

portuguesa. Sendo assim, o sistema partidário português tem contado com um PCP intolerante 

aos governos de PS, PSD e CDS/PP, englobando-os como sendo todos iguais. O PCP apresenta 

assim uma forte influência da União Soviética e demonstra-se, profundamente não apenas 

eurocético, como também a favor da antiga moeda e de nacionalizações constantes (Freire, 

2017). No entanto, apesar desta radicalização da Extrema-Esquerda portuguesa (Freire, 2017), 

em Portugal, ao contrário do que sucedera na Grécia ou na Espanha com a crise económica, 

não surgira um SYRIZA (Coligação de Esquerda Radical) nem um “Podemos”9 (Pereira, 2016), 

ainda que tenha surgido, pela primeira vez, um acordo entre as Esquerdas, a denominada 

“Geringonça”10 (Freire, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 SYRIZA (A Coligação de Esquerda Radical) e o Podemos aparecem ideologicamente estruturados e definidos 
de forma muito semelhante, no caso português, ao BE (Bloco de Esquerda) como partidos atinentes à Nova 
Esquerda ou Esquerda-Radical, no entanto, contrariamente ao BE, os seus discursos políticos assumem um caracter 
populista (ver March, 2012; Pereira, 2016) 
10«Geringonça., n.f. 1. construção pouco sólida e que se escangalha facilmente; caranguejola 2. aparelho ou 
máquina considerada complicada; engenhoca 3. coisa consertada que funciona a custo 5. figurado qualquer coisa 
ou ideia engendrada de improviso e que funciona com dificuldade (geringonça in Dicionário infopédia da Língua 
Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult. 2017-02-25 23:11:07]. 
Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/geringonça). Segundo (Freire, 
2017:25) o termo “Geringonça” utilizado «para classificar o XXI Governo Constitucional [...] foi originalmente 
usado de forma pejorativa pela direita (Vasco Pulido Valente, historiador e cronista do jornal Observador, na 
altura no Público, e Paulo Portas, então líder do CDS-PP, no Parlamento) para classificar a aliança governativa 
das esquerdas».  



 42 

Capítulo II 

1. Metodologia 

 A escala política Esquerda-Direita tem sido, ao longo dos anos, enquanto método de 

análise de posicionamento político e ideológico de partidos e eleitores, uma ferramenta 

essencial para o suporte de diversos estudos (por exemplo, Huber e Inglehart, 1995; Budge e 

Klingemann, 2001; Tarouco e Madeira, 2013), o que legitima a utilização dessa escala na 

seguinte investigação, no que trata à analise comparativa das ideologias politicas dos partidos 

PS e PSD, do discurso dos seus respetivos líderes e do eleitorado do concelho de Vila Real.  

 Como já referimos anteriormente, na revisão da literatura, o sistema partidário português 

fora formado há relativamente pouco tempo, em comparação com outras democracias, pelo que 

a dimensão política Esquerda e Direita não evoluiu, em Portugal, da mesma forma que evoluiu 

nessas democracias mais antigas (Barnes et al., 2015), como também essa dimensão não 

estivera, desde cedo, bem estabelecida pela necessidade de se assentar, primeiramente, o regime 

democrático (Costa, 2011). Ao longo de todos estes anos de democracia, o PS e o PSD –  

partidos denominados como catch-all (Jalali e Cabral, 2003; Lopes, 2004; Belchior, 2015) – 

têm sido os escolhidos pelos eleitores, com a exceção de algumas coligações com a participação 

do CDS/PP, para formarem governo (Belchior e Freire, 2012). O Partido Socialista e o Partido 

Social Democrata têm sido, muitas vezes, associados como partidos centrais, com ideologias e 

políticas semelhantes, o que leva os eleitores a classificá-los, na prática, como sendo iguais 

(Guedes, 2012a). 

 Sendo assim, o presente estudo, de carácter exploratório, pretende responder à seguinte 

pergunta de investigação: “De que forma as ideologias políticas Esquerda-Direita se 

manifestam no eleitorado do concelho de Vila Real, no conteúdo discursivo dos líderes dos 

partidos políticos PS e PSD e nos respetivos programas eleitorais durante a época de campanha 

eleitoral das legislativas de 2015?” Nesse sentido, de forma a responder a esta questão, traçámos 

diversos objetivos específicos da pesquisa. Primeiro, pretende-se averiguar a que ideologia 

política, considerando a dimensão Esquerda-Direita, correspondem os partidos PS e PSD, 

recorrendo à análise dos programas eleitorais de 2015 (da PàF no caso do PSD, uma vez estar 

em coligação com o CDS/PP) dos respetivos partidos. Segundo, perceber quais os efeitos da 

crise económica, com a assinatura do memorando da Troika, nas ideologias políticas, dos 

partidos PS e PSD, nomeadamente, através da recolha de dados secundários relativamente aos 

anos anteriores e posteriores à assinatura do memorando: MP (Manifesto Project) (2009/2011), 

Chapel Hill Expert Surveys (CHES) (2010/2014) e European Election Study (EES) 



 43 

(2009/2014). Terceiro, pretende-se, com a presente investigação perceber a que posição 

política, na dimensão Esquerda-Direita, correspondem os partidos PS e PSD, atendendo à forma 

como comunicam os seus líderes. De forma a alcançar este objetivo, considerámos fundamental 

procedermos à análise minuciosa do debate televisivo realizado na campanha eleitoral das 

eleições legislativas de 2015, entre os lideres partidários, António Costa (PS) e Pedro Passos 

Coelho (PàF). Quarto, verificar se as ideologias políticas do eleitorado do concelho de Vila 

Real coincidem com o partido no qual votariam se houvesse eleições. Quinto, avaliar a 

capacidade do eleitorado do concelho de Vila Real em se orientar e autoposicionar na escala 

política Esquerda e Direita. Como método de atingir estes dois últimos objetivos, procedemos 

à elaboração de um questionário com questões assentes nos valores sociais, culturais e 

económicos das pessoas, com opções de respostas enquadradas estrategicamente na escala 

Esquerda-Direita de 10 pontos. Desta forma, a Esquerda compreende os pontos de 1 a 4, o 

Centro 5 e 6, e a Direita de 7 a 10.  

1.1. Análise de conteúdo dos programas eleitorais do PS e PàF 

 Antes de partirmos para a exposição da metodologia utilizada neste estudo, importa 

salientar os diferentes métodos que melhor classificam a ideologia e o posicionamento de um 

partido político na dimensão política Esquerda e Direita. Desta forma, vários autores da 

literatura (por exemplo, Huber e Inglehart, 1995; Dinas e Gemenis, 2010) defendem que a 

melhor forma de posicionar ideologicamente um partido resume-se a três abordagens: (1) 

considerar a opinião ou análise dos especialistas no assunto (recorrendo aos experts surveys); 

(2) avaliar a opinião dos eleitores (recorrendo a inquéritos) e (3) fazer uma análise minuciosa 

dos programas eleitorais dos partidos em questão.  No entanto, apesar de alguns autores (por 

exemplo, Budge, 2000) manifestarem uma atitude cética quanto à definição destes métodos,  

Benoit e Laver (2006) reconhecem as suas vantagens e desvantagens, mas acreditam que seja, 

rigorosamente, necessário proceder às seguintes análises em conformidade com a forma como 

a sociedade se manifesta socialmente, pois não faria qualquer sentido estudar, por exemplo, os 

manifestos partidários de um partido político tendo em conta temas atinentes à sociedade 

materialista, mas antes a uma sociedade pós-moderna ou pós-materialista que exija a 

atualização constante dos temas de Esquerda e Direita (Inglehart, 1971).   

 Sendo assim,  no que diz respeito à classificação ideológica dos respetivos partidos 

políticos, após uma revisão bibliográfica minuciosa, considerámos fundamental procedermos, 

primeiramente, à analise dos programas eleitoras de 2015, do PS e da PàF, optando pelo mesmo 

método que a MRG (Manifestos Research Group), ou seja, seguindo a linha da Salience Theory 
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– selecionando frações de texto ou frases a classificar de acordo com as categorias que o MP 

(Manifesto Project) atribui para a designação da escala Esquerda-Direita. Nesta fase, devido à 

ausência de dados no MP dos programas eleitorais de 2015, considerámos fundamental seguir 

a sua categorização, disponível no seu Codebook11, e deste modo, atribuir todas as frases que 

nós consideramos pertencer a cada categoria.  

 Neste sentido, importa referir que o MRG foi criado em 1979 com o objetivo de analisar 

os programas eleitorais de cada partido europeu, fazendo com que esses resultados se encontrem 

disponíveis num banco de dados extenso tratado pelo MP (Tarouca e Madeira, 2013).  O MP 

conta com a análise de 57 países, 1053 partidos políticos, 698 eleições e 4121 programas 

eleitorais (Volkens et al., 2016a). O Codebook mais recente do MP encontra-se dividido por 

sete temas: (1) Relações Internacionais, (2) Liberdade e Democracia, (3) Sistema Político, (4) 

Economia, (5) Bem-estar e Qualidade de Vida, (6) Organização da Sociedade, (7) Grupos 

Sociais, nos quais se inserem inúmeras categorias e subcategorias (Volkens et al., 2016b). O 

Codebook, para a análise ideológica dos partidos políticos numa escala Esquerda-Direita, 

considera de Esquerda as seguintes subcategorias: Anti-imperialismo; Forças Armadas: 

negativo; Paz; Internacionalismo: positivo; Democracia; Regulação do Mercado; Planeamento 

Económico; Protecionismo: positivo; Economia Controlada; Nacionalização; Expansão do 

Estado Social; Expansão da Educação; Classes Trabalhadoras: positivo e de Direita: Forças 

Armadas: positivo; Liberdades e Direitos Humanos; Constitucionalismo: positivo; Autoridade 

Política; Livre Iniciativa; Incentivos; Protecionismo: negativo; Ortodoxia Económica; 

Limitação do Estado Social; Moralidade Tradicional: positivo; Lei e Ordem; Harmonia Social 

(Volkens et al., 2016b). No entanto, no nosso estudo acrescentámos as categorias consideradas 

por Guedes (2012) adaptadas ao sistema politico português, com as Minorias e Grupos 

Demográficos à Esquerda, e retirámos as categorias Democracia, Protecionismo: positivo, Paz, 

Anti-imperialismo. Já à Direita decidimos não considerar as categorias Moralidade Tradicional 

e Protecionismo: negativo.  

 Posteriormente, de forma a avaliar o impacto da assinatura do memorando da Troika na 

ideologia política dos partidos PS e PSD, considerámos fundamental recorrer a dados 

secundários obtidos através da opinião dos especialistas, presentes na base de dados Chapel Hill 

Expert Survey (CHES),  a dados secundários analisados pelos especialistas de acordo com a 

                                                      
11 Para mais pormenores, aceder ao Codebook em https://manifesto-project.wzb.eu/datasets. 
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opinião dos eleitores, socorrendo-nos da base de dados European Election Study (EES)12 e, por 

fim, aos resultados disponibilizados pelo Manifesto Project (MP). Para isso, foram analisados 

os valores recolhidos da CHES, MP e da EES relativamente aos períodos imediatos antes e pós 

Troika. No caso da CHES, foram analisados os resultados obtidos a partir da opinião dos 

especialistas da posição ideológica do PS e do PSD, na escala Esquerda-Direita, no que respeita 

aos anos 2010 e 2014 (última análise), procedendo-se, ainda, a uma análise comparativa, 

atinente aos mesmos anos, dentro da mesma escala, com os maiores partidos de Esquerda e 

Direita de Espanha, Itália, Grécia e Irlanda. Relativamente à análise dos dados secundários 

disponibilizados pela EES, procedeu-se apenas à comparação da evolução ideológica do PS e 

do PSD, no que diz respeito a 2009 e 2014, com os maiores partidos de Esquerda e Direita dos 

países anteriormente citados. Importa assim referir que todos os países selecionados para a 

comparação ideológica dos seus maiores partidos nos diferentes anos, sofreram fortes 

repercussões económicas com a crise, que se impusera sobre a europa a partir de 2008, bem 

como os partidos atinentes aos países que tiveram que recorrer ao resgate financeiro, como foi 

o caso de Portugal, Grécia e Irlanda13.  

 Quanto ao MP, procedemos, neste ponto relativo ao impacto da Troika, à análise das 

percentagens atribuídas a cada categoria de Esquerda e Direita (anteriormente citadas) por parte 

dos manifestos ou programas eleitorais dos partidos PS e PSD, relativamente aos anos 2009 e 

2011 (última recolha).  

 

1.2.  Análise de conteúdo do debate televisivo entre o PS e a coligação PàF  

 Estando Portugal a atravessar um período de instabilidade político-social e de crise 

económica, a atenção da sociedade ante os debates televisivos que antecederam as eleições 

legislativas do dia 4 de outubro de 2015 aumentou. Sendo assim, justifica-se recorrer ao debate 

televisivo como fonte para o nosso estudo, uma vez que o papel da comunicação social na 

campanha eleitoral dos partidos tem se revelado fundamental (Sena, 2002) a ponto de se 

realizarem vastíssimos programas televisivos de comentário político e de, pela primeira vez, 

um debate televisivo, entre os líderes partidários do PSD e PS, ter sido transmitido nos três 

                                                      
12 Chapel Hill Expert Survey diz respeito a uma base de dados (disponível em http://chesdata.eu/) que reúne 
informações, recolhidas por uma vasta equipa, pela forma de questionários aos especialistas, sobre como vários 
partidos, de países europeus, se manifestam sobre diversos assuntos.  
European Election Study encontra-se relacionado com a participação eleitoral e o comportamento de voto dos 
eleitores europeus. Os dados são recolhidos junto de uma amostra de eleitores, em época pós-eleitoral. Para mais 
informações visite http://europeanelectionstudies.net.  
13 A Espanha também recorreu a um resgate financeiro, no entanto, ao contrário dos países referenciados, abrangeu 
apenas a banca. 
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canais abertos à sociedade portuguesa em simultâneo. As audiências bateram recordes, 

ultrapassando os três milhões de espetadores (Expresso, 2015). 

 A metodologia utilizada para a análise dos debates televisivos – entre os líderes 

partidários, António Costa (PS) e Pedro Passos Coelho (PàF), durante a campanha eleitoral das 

legislativas de 2015, a 9 de setembro – teve como objetivo avaliar a posição político-ideológica 

que ambos os líderes assumiram durante o debate. Desta forma, considerámos fundamental 

recorrer ao Codebook utilizado por Rocha (2012) (ver anexo I), o qual foi elaborados pela autora 

com base nos dados disponibilizados pelo MP. O Codebook realizado por Rocha (2012) 

encontra-se dividido em seis categorias: (1) Políticas Sociais, (2) Políticas Económicas, (3) 

Políticas Fiscais, (4) Políticas de Saúde, (5) Políticas de Educação e (6) Ideologia.  

 Importa salientar que o debate televisivo foi adquirido em formato de vídeo e 

minuciosamente analisado, a partir do qual foram retiradas todas as citações pronunciadas, 

pelos lideres políticos, que se enquadrassem não apenas nas categorias previamente definidas, 

mas que constituíssem também propostas futuras para a próxima legislativa. Relativamente ao 

tratamento desta matéria, procedemos, numa primeira fase, à exposição e análise dos resultados 

obtidos a partir do Codebook e, posteriormente, à análise e discussão dos resultados e das 

citações proferidas por ambos os líderes partidários, recorrendo ao método comparativo, com 

ambos expostos, uma vez mais, à dimensão política Esquerda-Direita. 

1.3.  Aplicação de um inquérito por questionário  

 Nesta fase da investigação, considerámos fundamental recorrer a uma pesquisa 

descritiva pela utilização de um inquérito por questionário (ver anexo II), tendo esta como 

«objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenómeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis» (Gil, 2002:42). O inquérito por 

questionário utilizado teve como fonte a base de dados European Values Study (EVS). Dos 

muitos inquéritos disponíveis na base de dados, optámos pelo EVS (2008)14,  já realizado para 

avaliar os padrões de valores dos cidadãos portugueses. Os objetivos da EVS «prendem-se com 

o estudo dos padrões de valores nos países europeus, no sentido de conhecer semelhanças e 

diferenças entre eles e compreender as diferenças de eventuais mudanças de valores nas 

sociedades europeias» (vide http://evs.ics.ul.pt). O inquérito por questionário foi divulgado por 

autorresposta e por conveniência através não apenas das redes sociais, como também do 

                                                      
14 Para aceder ao inquérito original visite   
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?no=4800&db=e&doi=10.4232/1.12458  
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denominado “porta-a-porta” de forma a evitar discriminar a faixa etária mais idosa da 

comunidade, que apresenta menos aderência do que os jovens às redes sociais. Optámos por 

utilizar um inquérito constituído, na maioria, por respostas fechadas (dicotómica Sim/Não; 

escolha múltipla; classificação por escalas) de forma a facilitar a análise quantitativa, qualitativa 

e comparativa dos resultados.  O inquérito utilizado permitiu-nos conhecer a ideologia política 

do inquirido, situando-o numa escala de Esquerda-Direita.  

 Importa ainda salientar que o inquérito foi desenvolvido de forma a permitir-nos 

recolher informações relacionadas com diversos aspetos sobre o eleitorado do concelho de Vila 

Real, bem como: informações pessoais; aspetos da vida em geral; valores morais e religiosos; 

atitudes perante grupos sociais; atitudes para com as minorias; identificação partidária; 

posicionamento na escala Esquerda-Direita; valores socioeconómicos; valores libertários e 

autoritários; atitudes perante a validação da União Europeia e aspetos relacionados com o meio 

ambiente. Desta forma foram inquiridos apenas cidadãos com idade igual ou superior a dezoito 

anos e que se encontrassem recenseados no concelho de Vila Real, formando para o nosso 

estudo uma amostra de 200 eleitores.  
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2. Apresentação e análise dos resultados 
2.1. A presença dos temas de Esquerda e Direita nos programas eleitorais 

 Como atesta o Gráfico 1, na qual se encontra representada a percentagem que cada 

programa eleitoral, quer a PàF (Coligação Portugal à Frente) quer o PS (Partido Socialista), 

dedica aos temas considerados pelo MP de Esquerda, podemos verificar uma maior 

predominância dos temas de Esquerda no programa eleitoral do PS. Com a exceção dos “Grupo 

Demográficos” e das “Classes Trabalhadoras”, os temas de Esquerda encontram-se em maioria 

representados pelo programa eleitoral do Partido Socialista. No entanto, sendo a coligação PàF, 

uma coligação de Direita, dedica 13,69%, da percentagem dedicadas às categorias selecionadas 

de Esquerda e Direita, à “Expansão do Estado Social”, que por sua vez, é a categoria de 

Esquerda à qual ambos os programas mais se dedicam. 

 
 

Gráfico 1 - Posição ideológica dos programas eleitorais de PàF e PS (2015) relativamente aos temas de Esquerda 
(Volkens et al., 2016b).15  

 
 Importa ainda referir, que de acordo com o Gráfico 1, a “Expansão do Estado Social” é 

não apenas a que apresenta maior percentagem em ambos, como também demonstra ser a 

categoria que maior distância apresenta entre a PàF e o PS, estando separados por 4,81 pontos 

percentuais. Num olhar atento do Gráfico 1, verificamos que ambos os programas dão maior 

relevância às categorias de Esquerda relacionadas com aspetos sociais como: “Expansão do 

                                                      
15 A percentagem dos dados apresentados foi calculada em função do total de frases enquadradas apenas nas 
categorias, previamente definidas, de Esquerda e Direita. Esta percentagem não foi calculada em função do total 
de frases que constituem o programa. 
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Estado Social”, “Classes Trabalhadoras”, “Expansão da Educação”, “Minorias” e “Grupo 

Demográficos”, comparativamente às categorias relacionadas com a economia, “Economia 

Controlada” e “Regulação do Mercado”. Relativamente a este assunto, importa referir que o PS 

se sobrepõe, de igual modo, à PàF nas categorias relacionadas com a economia.  

 Nesse sentido, a partir da análise do Gráfico 1, é-nos possível traçar a distinção de ambos 

os programas eleitorais não apenas recorrendo à escala de temas de Esquerda, como também 

traçar uma distinção através da Intervenção do Estado. O facto de o PS dedicar maior 

percentagem à “Expansão do Estado Social”, à “Expansão da Educação”, às “Minorias”, ao 

“Planeamento Económico”, às “Nacionalizações”, à “Regulação do Mercado” e à “Economia 

Controlada”, revela uma maior intervenção do Estado comparativamente à coligação PàF, ainda 

que esta apresente uma supremacia no que trata as categorias “Classes Trabalhadoras” e 

“Grupos Demográficos” e apresente resultados muito próximos do PS, relativamente à 

“Regulação dos Mercados”.  Na Tabela 2 encontram-se representados os tipos de categorias e 

as suas respetivas frases que pertencem à Esquerda, de forma a explicitar que tipos de frases 

foram consideradas para a construção do Gráfico 1.  
 

CATEGORIAS DE ESQUERDA 

Tipo Família de Frases 

Expansão do 

Estado Social 

Políticas favoráveis à introdução, à manutenção e expansão do Estado Social, 

aumentando o serviço público e apostando na Segurança Social, como também em 

cuidados de saúde. Exemplo: assistência à infância, cuidados e pensões de idosos e 

habitação social. 

Expansão da 

Educação 

Aposta na Educação, atuando nas tecnologias e infraestruturas.  

Classes 

Trabalhadoras 

Criação de empregos; condições de trabalho; salários justos 

Minorias Políticas favoráveis a classes desfavorecidas (sem interesses económicos ou 

demográficos) como os deficientes, homossexuais, imigrantes, indígenas, etc.   

Grupos 

Demográficos 

Políticas favoráveis aos seguintes grupos: mulheres, idosos, jovens, etc. 

Planeamento 

Económico 

Construção de políticas ou estratégias a funcionar a longo prazo.  

Nacionalizações Políticas favoráveis à nacionalização de empresas e/ou industrias.  

Regulação do 

Mercado 

Políticas a favor de um mercado económico justo e aberto: maior proteção dos 

consumidores; aumento da concorrência económica, prevenindo monopólios e outras 
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ações que perturbem o funcionamento do mercado; defesa das pequenas empresas 

contra o domínio das grandes empresas; economia social de mercado. 

Economia 

Controlada 

Apoio ao controlo direto pelo governo na economia: controlo dos preços, introdução 

de salários mínimos.  

Forças Armadas: 

negativo 

Referências negativas quanto ao armamento e poder militar 

Internacionalismo: 

positivo 

Necessidade de cooperação internacional: 

Ajuda aos países desenvolvidos; 

Apoio à governação global; 

Apoio à ONU e/ou outras organizações internacionais; 

 

Tabela 2 - Categorias de Esquerda (adaptada de Volkens et al., 2016b). 

 
 No que trata a intervenção do Estado, cabe salientar que, como referimos na literatura, 

a Esquerda defende uma maior intervenção do que a Direita, pelo que para continuar com esta 

análise comparativa, importa verificar a percentagem que cada programa eleitoral dedica aos 

temas de Direita considerados pelo Manifesto Project e representados pelo Gráfico 2.  

 
 

Gráfico 2 - Posição ideológica dos programas eleitorais PàF e PS (2015) relativamente aos temas de Direita 
(Volkens et al., 2016b)16 

                                                      
16 A percentagem dos dados apresentados foi calculada em função do total de frases enquadradas apenas nas 
categorias, previamente definidas, de Esquerda e Direita. Esta percentagem não foi calculada em função do total 
de frases que constituem o programa. 
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 No Gráfico 2 encontra-se representada a percentagem que, cada programa eleitoral em 

análise, atribui a cada uma das categorias, consideradas pelo Manifesto Project, como sendo de 

Direita. A partir do Gráfico 2, observamos que a categoria, que apresenta maior percentagem 

por parte da coligação PàF é os “Incentivos” com 8,21%, seguido do tema “Autoridade Política” 

com 8,07% por parte do PS. O Gráfico 2 permite-nos verificar que, dos dois programas 

eleitorais em análise, o programa da coligação PàF é o que apresenta maior predominância dos 

temas de Direita, com o programa eleitoral do PS a dedicar maior percentagem apenas aos 

temas “Constitucionalismo: positivo” e “Autoridade Política”.  

 Importa salientar que os temas que surgem, graficamente, mais distantes, entre os dois 

programas eleitorais são os de “Autoridade Política” (PS:8,07%, PàF:2,09%) e “Livre 

Iniciativa” (PS:1,81%, PàF:7,73%). Já em relação aos temas de índole económica, a PàF 

apresenta resultados que revelam o seu apreço por políticas económicas de Direita em relação 

ao PS, como podemos observar com os temas “Ortodoxia Económica” (7,41%), “Incentivos” 

(8,21%) e “Livre Iniciativa” (7,73%).  

 No que diz respeito à Intervenção do Estado, podemos verificar que a PàF apresenta, 

uma vez mais, menor intervenção do Estado ao demonstrar uma distância percentual 

significativa sobretudo nos temas “Limitação do Estado Social” e “Livre Iniciativa”. Os temas 

que apresentam maior aproximação dos programas eleitorais são “Lei e Ordem” e “Forças 

Armadas: positivo”.  

 À semelhança do processo anterior, encontra-se representado, na Tabela 3, os tipos de 

categorias e as suas respetivas famílias de frases que pertencem à Direita, de forma a explicitar 

que tipos de frases foram consideradas para a construção do Gráfico 2.  

 
CATEGORIAS DE DIREITA 

Tipo Família de Frases 

Forças Armadas: 

positivo 

Políticas favoráveis quanto à importância da segurança externa e da defesa: 

necessidade de manter ou aumentar as despesas militares; investimento nas Forças 

Armadas; necessidade de rearme e autodefesa; valorizar as obrigações para com os 

tratados militares.  

Liberdades e 

Direitos humanos 

Liberdade de expressão; ideia de individualismo, etc. 

Constitucionalismo: 

positivo 

Apoio à manutenção da constituição. Justificar políticas tendo a constituição para 

suportar qualquer argumento. 

Autoridade Política Menções que valorizam o seu programa eleitoral como o melhor a seguir e 

referências a um governo forte e/ou estável. 
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Livre Iniciativa Políticas a favor de um mercado livre e do capitalismo como modelo económico: 

economia do laissez-faire, valorização da empresa privada sobre os controlos do 

Estado, direitos de propriedade privada e necessidade de empresas privadas sem 

limitações. 

Incentivos Políticas económicas que priorizem as empresas com incentivos financeiros, como 

subsídios, isenções fiscais e leis que incentivem ao empreendorismo ou ao inicio 

das empresas.  

Limitação do 

Estado Social 

Limitar a intervenção do Estado em serviços sociais ou na Segurança Social 

(primazia do setor privado ao público).  

Lei e Ordem Referências favoráveis à aplicação rigorosa da lei e ações mais duras no combate à 

criminalidade: aumento dos recursos à política, atitudes mais sevaras nos tribunais 

e importância da segurança interna do país.  

Harmonia Social Apelo à solidariedade nacional, a ajuda das pessoas familiares ou desconhecidos.  

Ortodoxia 

Económica 

Importância de uma política governamental económica saudável: redução dos 

défices orçamentais, redução da crise, poupança face às dificuldades económicas, 

apoios às instituições económicas tradicionais e apoio a uma moeda forte.  

Nacionalismo: 

positivo 

Referências favoráveis à nação, à história e ao país: patriotismo, nacionalismo, 

orgulho de cidadania, etc. 

 

Tabela 3 - Categoria de Direita (adaptada de Volkens et al., 2016b). 

  

2.2. Valores recolhidos do CHES, MP e EES a períodos imediatos antes e pós Troika 

2.2.1. Resultados obtidos a partir do Chapel Hill Expert Survey (CHES) 

 No Gráfico 3 podemos verificar o posicionamento ideológico (em termos económicos), 

segundo os especialistas (CHES), dos partidos PS e PSD em 2010. O gráfico em análise diz 

respeito à recolha de dados, pelos especialistas (CHES), relativamente ao período que ainda 

não se havia chegado a um acordo governamental com a Troika. Num olhar sobre o Gráfico 3, 

verificamos que o PSD se encontra claramente do lado da Direita no espectro político, situando-

se na posição 7 numa escala de 1, Esquerda – Direita, 10. Já o PS, encontra-se relativamente 

perto da posição do centro (5), mas do lado da Esquerda, posicionando-se na posição 4.  
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Gráfico 3 - Posição ideológica do PS e do PSD na escala Esquerda (0-10) Direita, em termos económicos, 
segundo os especialistas (CHES 2010) (Bakker et al., 2015)17. 

 
 Relativamente ao ano de 2014 (última recolha) podemos verificar, no Gráfico 4, que o 

PSD se encontra do lado Direito do espectro político, assumindo uma posição perto do 8, com 

7,83 na escala Esquerda-Direita, no que respeita aos termos económicos. Enquanto o PS se 

situa, relativamente próximo do Centro como em 2010, na posição 4,66, demonstrando ambos 

os partidos uma deslocação para a Direita, comparativamente, a 2010 naquilo que compete a 

assuntos económicos. 

 

Gráfico 4 - Posição ideológica dos partidos PS e PSD na escala Esquerda (0-10) Direita, em termos económicos, 
segundo os especialistas (CHES 2014) (Bakker et al., 2015). 

 
 A Tabela 4 oferece-nos uma visão diacrónica da evolução ideológica dos partidos PS e 

PSD no espectro político Esquerda-Direita, permitindo-nos observar um descolamento do PS 

ligeiramente para a Direita, de 4 em 2010 para 4,5 em 2014, ao passo que o PSD apresenta uma 

deslocação, ainda que pequena, para a Esquerda, de 7 em 2010 para 6,66 em 2014. No entanto, 

o PS assume uma posição de Centro, ainda que do lado da Esquerda e o PSD uma posição de 

Direita, assumindo ambas posições muito semelhantes às que ocuparam aquando classificados  

                                                      
17 Os valores acima representados dizem respeito à média da classificação que seis especialistas atribuíram aos 
partidos PS e PSD nos assuntos económicos (ver Codebook em http://chesdata.eu). 
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de acordo com os aspetos económicos. 

 

Tabela 4 - Evolução ideológica dos partidos PS e PSD, na escala Esquerda (0-10) Direita, segundo os 
especialistas (Bakker et al., 2015). 

 
 Já na Tabela 5, encontram-se representadas as posições ideológicas não somente dos 

partidos em análise PS e PSD, mas também dos maiores partidos quer de Esquerda quer de 

Direita de Espanha, Itália, Grécia e Irlanda no que respeita aos anos 2010 e 2014. A Tabela 5 

além de nos permitir realizar uma análise comparativa entre os partidos de cada país e de cada 

ideologia, permite-nos ainda observar a evolução de cada partido relativamente aos anos 

referenciados e às escalas nas quais foram avaliados pelos especialistas. Importa ainda referir 

que os resultados dos partidos SYRIZA (Coligação da Esquerda Radical) (gre) e Fi (Força 

Itália) (it) encontram-se exibidos pelo facto de se tornarem, em 2014, partidos de relevância. 

 A Tabela 5 permite-nos verificar, quer na escala Esquerda-Direita geral quer na escala 

Esquerda-Direita em termos económicos, que houve de todos os partidos de Esquerda uma 

deslocação ideológica, do ano 2010 para 2014, para a Direita, sendo que, no caso português, o 

PS passa, relativamente à primeira escala, de 4 para 4,5 ao passo que em termos económicos 

passa de 4,16 para 4,66. Importa também frisar que os partidos de Esquerda, dos países afetados 

pela Troika são os que mais se deslocaram ideologicamente para a Direita na primeira escala, 

com o SYRIZA a ir de 0,83 para 2, apresentando uma distância de 1,17. Já o PS deslocou-se 

0,5 pontos para a Direita. Em termos económicos, o SYRIZA e o Lab (Partido Trabalhista) são 

os países que mais se deslocaram para a Direita.  

 
 1ª ESCALA E/D  

0-10 

2ª ESCALA E/D  

(em termos económicos) 0-10 

PARTIDOS DE 

ESQUERDA 

2010 (valores 

médios) 

2014 2010 (valores 

médios) 

2014 

PS (por) 4 4,5 4,16 4,66 

PSOE (esp) 3,66 3,8 3,83 4,11 

PD (it) 3,16 3,5 3,83 4,57 

PASOK (gre) 4,33 4,77 5,16 5,44 

 PS (2010) PSD (2010) PS (2014) PSD (2014) 

E (0-10) D 

CHES 

(2010/2014)  
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Lab (irl) 3,66 4,125 3,33 4,125 

SYRIZA (gre) 0,83 2 0,66 1,44 

     

PARTIDOS DE  

DIREITA 

2010 (valores 

médios) 

2014 2010 (valores 

médios) 

2014 

PSD (por) 7 6,66 7 7,83 

PP (esp) 7,66 7,3 8,66 7,66 

ND (gre) 7 7,22 6,5 7,11 

PdL (it) 7,33 7,28 7,16 - 

FG (irl) 7,33 6,62 7,66 7,12 

Fi (it)18 - 6,71 - 7 

 

Tabela 5 - Posição ideológica dos maiores partidos de Esquerda e Direita de Portugal, Espanha, Itália, Grécia e 
Irlanda relativamente a 2010 e 2014, segundo os especialistas (CHES 2010/2014) (Bakker et al., 2015). 

 
 No que diz respeito aos partidos da Direita, vários são os partidos que na primeira escala, 

se deslocam, de 2010 para 2014, para a Esquerda (PSD, PP (Partido Popular), PdL(O Povo da 

Liberdade), FG (Fine Gael), ainda que continuem a ocupar, no espectro, a Direita, sendo o FG 

o partido que mais se deslocou para a Esquerda. Relativamente aos assuntos económicos, o 

PSD em 2014 é o partido de Direita que mais à Direita se posiciona, com 7,83.  

2.2.2. Resultados obtidos a partir do Manifesto Project (MP) 

 O Gráfico 5 representa a parte dedicada, dos programas eleitorais dos partidos PS e 

PSD, atinentes aos anos 2009 e 2011, às categorias de Esquerda, traçadas pelo MP (ver Tabela 

2). A categoria à qual o PS mais programa dedica, quer em 2009 quer em 2011, é a “Expansão 

do Estado Social”, ainda que tenha havido uma redução. No caso do programa eleitoral do PSD, 

a categoria à qual mais se dedica, no ano 2009, é a “Expansão da Educação”, ao passo que em 

2011, à semelhança do programa do PS, assume maior relevo a categoria da “Expansão do 

Estado Social”. No entanto, esta última categoria surge em maior quantidade, em ambos os 

anos, no PS.  

 Importa salientar que ambos os partidos dão maior relevância, nos seus programas 

eleitorais, em 2009 e em 2011, à “Expansão do Estado Social”, à “Expansão da Educação” e à 

“Regulação do Mercado”. A “Forças Armadas: negativo” é a que se encontra menos 

                                                      
18 Partido relativamente recente, refundado em 2013, identificando-se como sucessor de várias frentes políticas de 
Centro-Direita, nomeadamente, do partido O Povo da Liberdade (PdL) (2008-2013), daí a ausência de resultados 
do FI em 2010. 
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representada em ambos os programas e anos, apresentando resultados nulos. Torna-se 

importante realçar, relativamente a 2009, de que, à exceção das categorias “Minorias”, 

“Planeamento Económico” e “Internacionalismo”, o PS dedica maior parte do seu programa às 

categorias de Esquerda do que o PSD. Já em 2011, o mesmo acontece, contudo, as categorias 

“Classes Trabalhadoras”, “Planeamento Económico” e “Regulação do Mercado” estão mais 

presentes no programa eleitoral do PSD do que no do PS. É importante frisar que em ambos os 

anos, considerando a leitura das categorias de Esquerda, presentes no Gráfico 5, o PSD revela 

uma maior atenção às categorias de índole económica do que o PS.  

 

 

Gráfico 5 - Temas de Esquerda no PS e PSD nos programas eleitorais de 2009 e 2011 (%) (Manifesto Project).19 

 
 Pela análise do Gráfico 6, na qual se encontram representadas as categorias de Direita, 

nos programas eleitorais do PS e PSD, atinente a 2009 e 2011, podemos verificar que os temas 

de Direita se encontram na maioria representados pelo programa do PSD em ambos os anos. 

Contudo o PS dedica mais parte do seu programa, em 2009, aos temas “Forças Armadas: 

positivo”, “Constitucionalismo” e “Incentivos”, ao passo que, em 2011, dá mais relevância que 

o PSD aos temas/categorias “Autoridade Política” e “Lei e Ordem”.  

                                                      
19 Os dados apresentados foram realizados pelo MP em 2010 e em 2012.  
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 Importa salientar que a partir do Gráfico 6, verificamos um aumento exponencial de, 

2009 para 2011, das categorias “Incentivos” e “Ortodoxia Económica” no programa eleitoral 

do PSD. Ao passo que no programa eleitoral do PS, verifica-se, de 2009 para 2011, um aumento 

exponencial (de relevância) nas categorias “Autoridade Política” e “Ortodoxia Económica”. Se 

compararmos a evolução de ambos os partidos de 2009 para 2011, denotamos que, quer o PSD 

e o PS, aumentaram a importância dada à “Ortodoxia Económica”, no entanto, no caso do PS 

o aumento revelou-se maior. Importa destacar ainda o aumento de 3,16 % para 10,913% de 

“Incentivos” no programa eleitoral do PSD, enquanto que no caso do PS esta a percentagem 

dedicada a esta categoria sofreu um efeito redutor.  

 

 

Gráfico 6 - Temas de Direita no PS e PSD, nos programas eleitorais de 2009 e 2011 (%) (Manifesto Project).20 

  

 Já no Gráfico 7 podemos observar, numa análise evolutiva dos partidos com maior 

relevância no sistema partidário português, que todos os partidos, à exceção do BE, se 

deslocaram, de 2009 para 2011, para a Direita, ainda que o PCP ocupe uma posição bastante 

acentuada à Esquerda. Dos partidos representados, o CDS/PP foi o partido que mais se deslocou 

                                                      
20 Os dados apresentados foram realizados pelo MP em 2010 e em 2012.  
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para a Direita, de 8,95 para a posição 22,817, numa escala em que -100 está para a Esquerda e 

100 para a Direita.  

  

Gráfico 7 - Posição ideológica dos partidos portugueses na dimensão (-100) Esquerda - Direita (100), em 2009 e 
2011 (Manifesto Project). 

 
2.2.3. Resultados com base em European Election Study 2009 e 2014 (EES 2009/2014) 

 Na Tabela 6 encontram-se representadas as posições ideológicas dos maiores partidos 

de Esquerda e de Direita de Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Irlanda, no que respeita aos anos 

de 2009 e 2014, de acordo com a perceção dos eleitores (os partidos que estão representados a 

negrito fazem parte dos países que recorreram ao resgate financeiro das instituições 

internacionais – Troika). A partir da Tabela 6, podemos verificar que, no que respeita os 

maiores partidos de Esquerda, PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), PASOK 

(Movimento Socialista Pan-helénico) e SYRIZA sofreram uma deslocação para a Direita, de 

2009 para 2014, ao passo que, PS, PD (Partido Democrático) e Lab se deslocaram para a 

Esquerda. Importa salientar que o PASOK, segundo a perceção dos eleitores, em 2014 passou 

a ocupar uma posição de Direita (6), enquanto todos os outros se mantiveram tendencialmente 

para a Esquerda. No caso português, ainda relativamente aos maiores partidos de Esquerda, o 

PS sofre uma deslocação para a Esquerda em 2014, comparativamente a 2009.  

 À Direita, à exceção de FI (Força Itália), todos os partidos se movimentaram na escala 

ainda mais para a Direita, com o PSD a ocupar a posição 7,7 na dimensão Esquerda (0-10) 

Direita. Comparando os dois partidos portugueses representados na Tabela 6, verificamos que 

a distância ideológica entre ambos aumentou de 2009 para 2014, de 2,5 para 3,2. Relativamente 

aos outros países, os partidos de Esquerda e Direita da Irlanda foram aqueles que menos 

aumentaram a distância entre ambos, enquanto que os partidos de Espanha, embora ambos se 
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tenham deslocado para a Direita, a distância que os separava em 2009 manteve-se igual em 

2014. Já na Grécia, considerando apenas os maiores partidos de Esquerda e Direita, em 2014, 

SYRIZA e ND, constatamos que são os partidos que mais distantes se encontram, com uma 

distância ideológica de 5.  

Maiores 

partidos de 

Esquerda 

2009 

(posição 

média) 

2014 

(posição 

média) 

Maiores 

partidos de 

Direita 

2009 

(Posição 

média) 

2014 

(posição 

média) 

PS (por) 4,7 4,2 PSD (por) 7,2 7,7 

PSOE (esp) 3,5 3,9 PP (esp) 8,0 8,4 

PD (it) 3,3 3,2 ND (gre) 7,7 8,2 

PASOK (gre) 5,4 6 Fi/PdL (it) 8,0 7,7 

Lab (irl) 4,6 3,9 FG (irl) 6,2 6,4 

SYRIZA (gre) 3,1 3,2    

 

Tabela 6 - Posição ideológica dos maiores partidos de Esquerda e Direita de Portugal, Espanha, Itália, Grécia e 
Irlanda, segundo os eleitores (0-10) (Egmond et al., 2013; Schmitt et al., 2016)21. 

 
2.3. Análise do debate televisivo entre o PS e a coligação PàF 

 O debate político televisivo que colocou os líderes partidários António Costa (PS) e 

Pedro Passos Coelho (PàF), num frente-a-frente público, teve a duração de uma hora e meia, 

sendo transmitido em simultâneo, pela primeira vez, pelos três canais televisivos portugueses, 

em sinal aberto: SIC, TVI, RTP. As questões colocadas pelos três moderados/jornalistas (Clara 

de Sousa (SIC), Judite de Sousa (TVI) e João Adelino Faria (RTP)) assentaram sobre nove 

temas, considerados, por estes, como relevantes para a política nacional: “política e confiança”, 

“combate ao desemprego”, “sustentabilidade da segurança social”, “carga fiscal”, “propostas 

para a saúde”, “privatização do sistema bancário, o caso Novo Banco”, “justiça e política”, 

“governabilidade” e “presidenciais 2016”.  

 No Gráfico 8 estão representadas o número de referências que cada líder partidário 

pronunciou relativamente às políticas sociais, que engloba as seguintes subcategorias: “Criação 

de Emprego”, “Aumento das Reformas e Pensões”, “Mais Apoios Sociais aos Cidadãos”, 

“Posição Favorável ao RSI (Rendimento social de inserção)”, “ Posição Desfavorável ao RSI”, 

                                                      
21 A escala utilizada para posicionar os partidos vai de 1, Esquerda, a 10, Direita. Nesta tabela foram consideradas 
a variável Q47 do codebook de 2009, e a variável qpp 14_X do codebook de 2014 (ver 
http://europeanelectionstudies.net/).  



 60 

“Aumento do Salário Mínimo Nacional”, “Defesa dos Direitos dos Trabalhadores” e “Contra a 

Privatização da Segurança Social”. Como atesta o Gráfico 8, ambos os líderes em análise, 

dedicaram mais tempo, dentro das políticas sociais, à “Criação de Emprego”, com 5 referências 

para o PS e 3 para a PàF. O Gráfico 8 permite-nos, também, observar que as políticas sociais 

estão mais presentes no discurso de António Costa (PS) do que no de Pedro Passos Coelho 

(PàF). António Costa (PS) faz menções favoráveis às subcategorias: “Criação de Emprego”, 

“Mais Apoios Sociais aos Cidadãos”, “Posição Favorável ao RSI”, “Defesa dos Direitos dos 

Trabalhadores” e “Contra a Privatização da Segurança Social”, ao passo que Pedro Passos 

Coelho (PàF) fica muito aquém da maioria das subcategorias, consideradas como políticas 

sociais, ao referir-se apenas à “Criação de Emprego” e à “Defesa dos Direitos dos 

Trabalhadores.  

  

 

 No que diz respeito às políticas económicas, o Gráfico 9 permite-nos verificar que 

António Costa (PS) fez mais menções favoráveis do que Pedro Passos Coelho (PàF) no que diz 

respeito à subcategoria “Incentivos às PME’s” e à “Defesa do Sector Produtivo Nacional e 

Mercado Interno”, ao passo que Pedro Passos Coelho (PàF) apesar de, durante o debate, ter 

assumido um discurso assente em políticas económicas, apenas teve duas referências, que 

fossem ao encontro da categorização, uma sobre as “Privatizações” e outra relativamente ao 

“Incentivo às PME’s”. Importa salientar, novamente, que neste estudo apenas foram 

consideradas referências que se tratassem de propostas futuras, pelo que o discurso de medidas 

económicas adotado por Pedro Passos Coelho (PàF) e António Costa (PS) focou-se, na sua 

maioria, em temas relativos a medidas levadas a cabo pelo governo durante a atual legislatura, 

as quais serão discutidas na discussão desta investigação.  
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Gráfico 8 - Número de referências no debate relativamente às políticas sociais  
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 No que trata os assuntos relacionados com as políticas fiscais, denota-se que existe uma 

preocupação, quer em Pedro Passos Coelho (PàF) quer em António Costa (PS), em reduzir a 

carga fiscal dos contribuintes ou em reduzir os impostos como podemos verificar no Gráfico 

10, contudo as outras subcategorias não mereceram qualquer tipo de referência por parte dos 

líderes. 

 

 
 

Gráfico 10 - Número de referências no debate relativamente às políticas fiscais. 

  

 No atinente às políticas de saúde, podemos verificar, a partir do Gráfico 11, que o PS 

defende um maior investimento no SNS (Serviço Nacional de Saúde) do que a PàF, ao 

apresentar 4 referências a esse tema, por António Costa (PS), contra apenas 2 pelo Pedro Passos 
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Gráfico 9 - Número de referências no debate relativamente às políticas económicas. 



 62 

Coelho (PàF), no entanto Pedro Passos Coelho faz ainda questão de se pronunciar a favor do 

SNS público.  

 
Gráfico 11 - Número de referências no debate relativamente às políticas de saúde. 

  

 Antes de passarmos para a análise dos resultados atinentes à categoria “Ideologia” (ver 

anexo I), importa salientar que, ao longo de uma hora e meia de debate, não houve qualquer 

referência, por parte dos líderes em análise, relativamente à questão da educação. Embora, 

contudo, António Costa (PS) tenha referido, algumas vezes, relativamente ao tema do 

desemprego, que pretendia “apostar no conhecimento e inovação”, ao ponto de referir 

novamente o seguinte: “eu insisto no conhecimento e inovação”.  

 Sendo assim, no Gráfico 12 encontra-se representado o número de referências que cada 

líder partidário evocara quer relativamente aos valores de Esquerda quer relativamente aos 

valores de Direita. Neste sentido, o Gráfico 12 permite-nos verificar que o discurso do líder 

António Costa (PS) assume uma clara maioria de índole ideológica de Esquerda, com 22 

referências de caracter esquerdista para apenas 7 de Direita. Em Pedro Passos Coelho (PàF) 

verifica-se a supremacia de referências de Esquerda às de Direita, no entanto a diferença não 

se demonstrou de forma tão acentuada.  
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Gráfico 12 - Número de referências no debate relativamente aos valores de Esquerda e Direita. 

 
Importa, por último referir, que ao longo do debate, ambos os líderes políticos, 

preocuparam-se, essencialmente, em defender o crescimento económico, a criação de emprego, 

a redução da carga fiscal dos contribuintes, a redução da dívida pública e o apoio ao SNS, 

contudo os seus discursos diferem, não tanto nos objetivos, mas nos meios pelos quais 

pretendem solucionar os problemas nacionais, o que contribui para uma maior saliência quer 

dos valores de Esquerda quer dos valores de Direita.  

2.4. A presença da dicotomia política Esquerda-Direita no eleitorado do concelho de 

Vila Real 

 Relativamente à avaliação ideológica do eleitorado do concelho de Vila Real, dentro da 

dimensão política Esquerda-Direita, importa, primeiramente, referir que a amostra assenta 

sobre 200 cidadãos, 68,10% do sexo feminino e 31,90% do sexo masculino, como se encontra 

ilustrado no Gráfico 13. Através da análise do Gráfico 14, torna-se possível verificar que, do 

número da amostra acima referido, 50% dos inquéritos foram resolvidos por indivíduos com 

idades compreendidas entre os 18 e 30 anos, sendo, em contrapartida, os inquiridos com idade 

igual ou superior a 65 anos, aqueles que apresentaram menor percentagem, com apenas 1,60% 

da parte da amostra.  
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 Já no que diz respeito às habilitações literárias, podemos verificar, através do Gráfico 

15, que os indivíduos com o grau académico de Licenciatura são os que apresentam maior 

percentagem, com 32,40%, da amostra, ao passo que os que ocupam menos percentagem dizem 

respeito àqueles que apresentam graus académicos como o 4º ano e o 6º ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 No que diz respeito ao autoposicionamento do eleitorado do concelho de Vila Real, na 

escala política Esquerda-Direita, representado pelo Gráfico 16, podemos salientar que se 

verifica uma tendência ideológica, por parte do eleitorado, em se autoposicionar na posição 5 

do espectro – em que 1 está para a Esquerda e 10 para a Direita – representado por 36,80% do 

eleitorado. Pela análise do Gráfico 16, denotamos uma procura do eleitorado pelo Centro do 

espectro, não apenas pela elevada percentagem colocada na posição 5, mas também pelas 

percentagens que ocupam a posição 4 e 6. Através da leitura do Gráfico 16, podemos ainda 

6.60%

25.30%
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24.70%
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Outra

68.10%

31.90% Feminino

Masculino 50.00%

23.10%

25.30%
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31-40 anos

41-65 anos

≥ 65 anos

Gráfico 13 - Percentagem de inquiridos de sexo 
feminino e masculino. 

Gráfico 14 - Percentagem de idades dos inquiridos 

Gráfico 15 - Habilitações Literárias dos inquiridos. 
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verificar que as posições do espectro que apresentam menor percentagem são as posições 

extremistas, quer da Esquerda quer da Direita, ainda que a posição 10, em comparação com as 

posições 1,2 e 9, seja a que se encontra mais representada, com 3,30%.22 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No entanto, pela análise do Gráfico 17, podemos verificar a posição que o eleitorado do 

concelho de Vila Real ocupa, dentro da dimensão política Esquerda-Direita. Os dados 

apresentados, no Gráfico 17, dizem respeito ao cálculo das respostas do eleitorado às questões23 

previamente selecionadas, de forma a atribuir a posição mais correta, dentro do espectro, a cada 

inquirido. Ao analisar o Gráfico 17, podemos, desde já, verificar que a percentagem relativa a 

cada posição não corresponde às posições que estes ocupam no Gráfico 16. 

 Pela leitura do Gráfico 17, denotamos que as posições atinentes à Direita do espectro 

apresentam uma maior percentagem relativamente ao campo da Esquerda. Enquanto o Gráfico 

16 demonstra-nos uma preferência acentuada pela posição 5, o Gráfico 17, que corresponde à 

atribuição de uma posição ao eleitorado, consoante as suas respostas, demonstra que 35,52% 

se encontra na posição 6. Importa ainda referir que, de acordo com as percentagens presentes 

no Gráfico 17, denota-se uma tendência para a Direita do espectro, com a posição 6 a apresentar 

a maior percentagem, seguida da posição 7 com 25,82%, superior à posição 5, que apresenta 

20,33%. 

                                                      
22 Os dados, no Gráfico 16, apresentados, são os resultados obtidos da questão 27 do inquérito por questionário        
utilizado (ver anexo II). 
23 As questões previamente selecionadas para a avaliação dos aspetos morais, religiosos, socioeconómicos, 
raciais e sociais que nos permitiram posicionar cada inquirido na escala política Esquerda (1-10) Direita foram 
as seguintes: n.º 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42.d), i), k), n), p), s), t), 47 e 48 (ver questionário em anexo II).  

 

2.70% 2.20%

13.70%
11.00%

36.80%

12.60%

7.10%
9.90%

0.50%
3.30%

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gráfico 16 - Autoposicionamento na escala política Esquerda-Direita (1-10). 
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Gráfico 17 - Posicionamento do eleitorado do concelho de Vila Real na escala política Esquerda-Direita  

(1-10)24. 

  

 A partir da leitura da Tabela 7, denotamos que a orientação partidária dos inquiridos 

desempenha um papel fundamental na sua autocolocação na escala política Esquerda-Direita. 

Importa, pois, salientar que as pessoas que se autoconsideram de Esquerda pretendem votar nos 

partidos que se identificam ideologicamente com a Esquerda e as pessoas que se 

autoconsideram de Direita pretendem votar nos partidos que se encontram na Direita. A Tabela 

7 permite-nos verificar que os partidos políticos relevantes do sistema partidário português 

abarcariam os votos, em caso de eleições, nas pessoas que se autocolocaram nas mesmas 

posições, que à partida, os partidos ocupam. No caso do CDS/PP, podemos observar que a 

maior percentagem de votos se concentra nas pessoas que se autocolocaram na posição 8. Já o 

BE e o PCP acarretariam maior percentagem de votos nas pessoas que se autocolocaram na 

posição 2. Relativamente ao PS e PSD, podemos verificar que fica assente a ideia de partidos 

catch-all, uma vez que são os partidos que captam maior percentagem de votos, sendo que, no 

caso do PS, preferencialmente das pessoas que se autocolocaram no lado da Esquerda do 

espectro, e no caso do PSD, no lado da Direita do espectro. Estes últimos, são os partidos que 

mais votos teriam das pessoas que se autocolocaram no Centro da escala. Especial destaque 

ainda para os 29% das pessoas que não responderam à questão sobre em que partido votariam, 

e que por sinal, diz respeito a pessoas que se autoconsideram na posição 5, demonstrando uma 

certa irrelevância quer pela Esquerda quer pela Direita. 

                                                      
24 Os dados, na Gráfico 17, foram obtidos pelo cálculo da média das respostas dos inquiridos às questões n.º 17, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 42.d), i), k), n), p), s), t), 47 e 48, nas quais é possível avaliar aspetos morais, religiosos, 
socioeconómicos, raciais e sociais.  
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 No entanto o Gráfico 18 permite-nos constatar que 35,71% dos inquiridos votaria, em 

caso de eleições, no partido que não corresponde ideologicamente à sua ideologia, de acordo 

com as suas respostas ao nosso questionário. Desta forma, apenas 47,25% dos inquiridos 

apresenta uma ideologia ou uma posição ideológica que corresponda com o partido em que 

votariam em caso de eleições, demonstrando, assim, alguma inconsciência relativamente às 

identidades dos partidos, mas poderá significar também alguma volatilidade ideológico-

partidária dos mesmos. 

 

 
 

Gráfico 18 - Índice de correspondência da ideologia do inquirido comparativamente à posição ideológica que o 
partido, em que votaria, ocupa. 

35.71%

47.25%

17.03%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

 
Escala Política Esquerda-Direita (1-10) 

Percentagem de votos de acordo a posição de autocolocação 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CDS-PP 0% 0% 0% 6% 0% 0% 8% 29% 0% 17% 

PSD 0% 0% 0% 0% 28% 50% 67% 53% 100% 67% 

PS 60% 50% 64% 72% 31% 23% 17% 12% 0% 17% 

BE 20% 25% 12% 6% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 

PCP 0% 25% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Outros 20% 0% 8% 17% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 

Não 
respondeu 

0% 0% 12% 0% 29% 23% 8% 6% 0% 0% 

Tabela 7 - Influência da orientação partidária na autocolocação dos inquiridos no espectro político Esquerda-
Direita. 
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 Já o Gráfico 19, evidencia a tendência do eleitorado em se autoposicionar mais para a 

Esquerda da posição da qual realmente pertence. O Gráfico 19 demonstra-nos, assim, que o 

eleitorado do concelho de Vila Real se autoconsidera, dentro da escala Esquerda-Direita de 

Centro, próximo do 5, contudo, as suas respostas demonstram-nos uma ligeira inclinação para 

a Direita do espectro, ainda que se situem dentro do Centro político.   

 
Gráfico 19 - Comparação das posições médias do eleitorado de Vila Real, na escala política Esquerda-Direita (1-

10)25. 

 
 No Gráfico 20 encontram-se representadas as colunas relativas ao índice de 

correspondência do autoposicionamento, na escala Esquerda-Direita, dos inquiridos para com 

a posição que estes ocupam a partir da análise das suas respostas. Sendo assim, a partir do 

Gráfico 20, podemos verificar que 52,75% se autoposicionou na posição que realmente ocupa, 

de acordo com as suas respostas. Contudo, 47,25% considera-se de uma posição que não 

corresponde com a posição que as respostas dadas ao inquérito acusam.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 a) os dados elaborados para a posição média dizem respeito ao cálculo da média das respostas às mesmas 
questões que no Gráfico 17; b) os dados elaborados para a posição média (autoposição) dizem respeito ao cálculo 
da média atinentes à resposta da questão n.º 27 do inquérito (ver anexo II). 
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Gráfico 20 - Índice de correspondência do autoposicionamento, na escala Esquerda-direita, dos inquiridos 
para com a posição que estes ocupam a partir da análise das suas respostas. 
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 O Gráfico 21 demonstra-nos que a faixa etária, do eleitorado, entre os 18 e 30 anos é a 

que menos se autoposicionou de acordo com a posição que ocupa, na escala Esquerda-Direita. 

Ao passo que, a faixa etária que melhor se autoposicionou, com 67% a se autoposicionar de 

acordo com a posição que ocupa, foi a que compreende a idade igual ou superior aos 65 anos. 

 Já no Gráfico 22, podemos verificar que os inquiridos que melhor se autoposicionam na 

escala Esquerda-Direita, são aqueles que apresentam maior grau de escolaridade, pois os que 

têm o grau de mestre e de doutor, são os que apresentam maior correspondência, ao passo que 

os que demonstram mais dificuldades, com percentagens de não correspondência elevada, têm 

apenas o 6º ano e o 9º ano de escolaridade. Contudo, os inquiridos com o 4º ano apresentam 

uma percentagem de correspondência superior aos que têm o 6º ano e o 9º ano, com 50% de 

corresponde e não corresponde.  

 

 Quanto à presença da dicotomia política Esquerda-Direita no eleitorado do concelho de 

Vila Real, importa frisar que mais de 60%, dos cidadãos, acredita na validade dos termos 

Esquerda e Direita, enquanto códigos comunicacionais no que respeita à linguagem política 

atual, no entanto, 46,20%, quase metade, acredita que os significados dos termos não 

correspondem, atualmente, ao que os definia anteriormente, pelo que defende a sua atualização. 

Por outro lado, 38,50% acredita que, de acordo com a evolução política, não faz qualquer 

sentido a existência desta divisão ou dicotomia política, como se encontra representado pelo 

Gráfico 23.  
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Gráfico 22 - Índice de correspondência do 
autoposicionamento dos inquiridos de acordo com as 
suas habilitações literárias. 

Gráfico 21 - Índice de correspondência do 
autoposicionamento dos inquiridos de acordo com a 
sua faixa etária. 
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Gráfico 23 - Opinião do eleitorado do concelho de Vila Real quanto à validade dos termos Esquerda e direita na 

linguagem política. 

 
 No atinente aos valores morais e religiosos, encontram-se representadas, pela Tabela 8, 

três questões fundamentais no que respeita à crença na religião do eleitorado (Q.12), à 

importância que Deus desempenha na sua vida (Q.17 (1-nada importante, 10-muito 

importante)) e quanto à opinião do inquirido relativamente ao aborto (Q.21) em que a) questiona 

se aprova ou desaprova numa situação em que a mulher não é casada e a b) numa situação 

quando o casal não deseja ter filhos. Neste sentido, 65% do eleitorado do concelho de Vila Real 

afirma ser religiosa, ao passo que 26% não é religiosa e, apenas, 8% demonstra ser ateu. Quanto 

à importância de Deus nas suas vidas, a posição média obtida pelas respostas dos inquiridos 

atribui a posição 6 na escala anteriormente referida. Já relativamente à aprovação ou à 

legalização do aborto, o eleitorado do concelho de Vila Real demonstra uma atitude bastante 

cética, quer quando a mulher não é casada quer quando o casal não quer ter filhos, apresentando 

para ambas as situações as mesmas percentagens de aprovação e de desaprovação, com 53,80% 

contra e 46,20% a favor para ambos os casos, como comprova a Tabela 8.  
 

Valores morais e religiosos 

Q.12 
(%) 

 
Posição 
média  
(Q.17) 
(1-10) 

Q.21.a) 
(%) 

Q.21.b) 
(%) 

Religioso Não 
religioso 

Ateu Aprova Desaprova Aprova Desaprova 

 
65% 

 
26% 

 
8% 

 
6 

 
46,20% 

 
53,80% 

 
46,20% 

 
53,80% 

 

Tabela 8 - A atitude do eleitorado do concelho de Vila Real relativamente a valores morais e religiosos. 

 

12.60%

46.20%

2.70%

38.50%

Sim. Estes dois termos fazem todo o
sentido, atendendo à realidade política
atual

Sim, mas deviam ser atualizados os
seus significados

Sim. Atualmente fazem muito sentido

Não. De acordo com a evolução
política, não faz qualquer sentido esta
divisão política
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 No que concerne aos níveis de tolerância, do eleitorado do concelho de Vila Real, para 

com as minorias sociais, culturais e raciais como os trabalhadores imigrantes, as pessoas de 

outra raça, as famílias numerosas, os muçulmanos, os judeus, os ciganos, os cristãos, os 

extremistas de Direita, os extremistas de Esquerda, as pessoas com passado criminal, as pessoas 

desequilibradas, os toxicodependentes, as pessoas com SIDA, os alcoólicos e os homossexuais, 

verificamos que, como atestam os valores apresentados nos Gráficos 24 e 25, os grupos que 

apresentam maior nível de intolerância junto dos cidadãos de Vila Real são as pessoas 

desequilibradas, juntamente, com os toxicodependentes, os alcoólicos, as pessoas com passado 

criminal, os extremistas de Direita e os ciganos.  

 

Gráfico 24 - Percentagem atinente à intolerância dos grupos culturais e raciais por parte do eleitorado do 
concelho de Vila Real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25 - Percentagem atinente à intolerância dos grupos sociais, por parte do eleitorado do concelho de Vila 
Real. 
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 Relativamente aos assuntos políticos, importa destacar que, como comprova o Gráfico 

26, entre os partidos políticos relevantes do sistema partidário português, o PS (Partido 

Socialista) é aquele que apresenta valores mais elevados de simpatia no eleitorado do concelho 

de Vila Real, sendo este um concelho definido historicamente como de Direita. O partido 

político que apresenta valores mais reduzidos de simpatia é o PCP (Partido Comunista 

Português). 

 

Gráfico 26 - Índice de simpatia do eleitorado do concelho de Vila real pelos partidos políticos portugueses. 

 
 No que concerne à preferência partidária dos inquiridos, se houvesse hoje votos para a 

Assembleia da República Portuguesa, como se pode verificar no Gráfico 27, o PS era o partido 

político que, no concelho de Vila Real, apresentava maior percentagem de votos, com 35,20%. 

Ao passo que o PSD, partido historicamente ganhador no concelho, apresentaria apenas 29,70% 

dos votos. Relativamente aos outros partidos, como atesta o Gráfico 27, existe uma 

percentagem elevada que preferiria votar noutro partido para além dos referidos, sensivelmente, 

24,20%, enquanto a preferência de voto pelos partidos BE, CDS/PP e PCP é relativamente 

reduzida.  
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Gráfico 27 - Percentagem de votos relativamente aos partidos políticos. 

 
 De forma a remetermo-nos para uma análise comparativa dos resultados obtidos, dentro 

da dimensão política Esquerda-Direita, considerámos destacar 20 inquiridos, nomeadamente, 

aqueles que, pelas suas respostas, justificaram serem mais posicionados quer à Direita quer à 

Esquerda do espectro, ou seja os dez mais à Esquerda e os dez mais à Direita. Sendo assim, a 

Tabela 9, apresenta a atitude, dos dez eleitores situados mais à Direita, quanto aos valores 

morais e religiosos. 

 A Tabela 9 representa três questões fundamentais no que respeita à avaliação das 

atitudes morais e religiosos dos inquiridos. Encontra-se, pois, subdividida na posição média que 

cada um, dos eleitores em análise, ocupa no espectro – e como, se torna verificável, todos eles 

se encontram situados acima da posição 7 –  e nas questões Q.12, Q.16, Q.17, Q.21a) e Q.21b). 

Deste modo, importa, assim, referir que a Q.12 e Q.16 indagam o inquirido em relação à sua 

crença na religião e à existência de Deus, a Q.17 questiona qual a posição que Deus ocupa na 

sua vida, num determinado grau de importância (1- nada importante; 10-muito importante) e a 

Q.21 procura saber qual a opinião do inquirido relativamente ao aborto, em que a) questiona se 

aprova ou desaprova numa situação em que a mulher não é casada e a b) numa situação quando 

o casal não deseja ter filhos.  

 Sendo assim, pela análise da Tabela 9, podemos verificar que todos eles se sentem como 

pessoas religiosas e que atribuem um elevado grau de importância a Deus nas suas vidas. No 

atinente à questão relacionada com a existência de Deus, existe, de igual modo, uma maioria a 

acreditar na existência de um Deus ou numa espécie de espirito ou força viva. Quanto aos 

valores morais, que envolve a questão relacionada com o aborto, à exceção de um inquirido, 

que aprova em ambas as situações, a maioria revela-se contra o aborto, seja em que situação a 

mulher se encontre.  

5.50%
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Inquiridos  

(top 10 mais 
à direita, Nº) 

Escala 
Esquerda/Direita 

(1-10) 

Valores morais e religiosos 

Posição Média*  Q.12 Q.16 Q.17 
(1-10) 

Q.21.A Q.21.B 

1 8,17 Religioso Existe um Deus 10 Desaprova Desaprova 
2 8,11 Religioso Existe um Deus 8 Desaprova Desaprova 
3 7,77 Religioso Não sei 

realmente o que 
pensar 

10 Desaprova Desaprova 

4 8,23 Religioso Existe uma 
espécie de 
espirito ou força 
viva. 

10 Desaprova Aprova 

5 8,17 Religioso Existe uma 
espécie de 
espirito ou força 
viva. 

8 Aprova Aprova 

6 
 

7,88 Religioso Existe um Deus 10 Desaprova Desaprova 

7 8,41 Religioso Não sei 
realmente o que 
pensar 

10 Desaprova Desaprova 

8 8,53 Religioso Existe uma 
espécie de 
espirito ou força 
viva. 

5 Desaprova Desaprova 

9 7,70 Religioso Existe um Deus 9 Desaprova Desaprova 
10 7,65 Religioso Existe um Deus 9 Desaprova Desaprova 

 

Tabela 9 - Valores morais e religiosos atinentes aos dez inquiridos posicionados mais à Direita do espectro 
político. 

 
 Já no que respeita à atitude, dos dez inquiridos considerados mais à Esquerda do 

espectro político, perante os valores morais e religiosos, representados na Tabela 10, (na qual 

são utilizadas as mesmas questões que na Tabela 9) verificamos que a maioria não é religiosa, 

sendo, à exceção de um inquirido, todos eles ateus e não religiosos, revelando assim um menor 

apego à religião, comparativamente com os inquiridos de Direita. É-nos, também, possível 

verificar que existe um maior ceticismo em relação à existência de Deus, por parte, do 

eleitorado situado mais à Esquerda, revelando não apenas algumas dúvidas sobre a sua 

existência como também o grau de importância que Deus ocupa nas suas vidas é na maioria, 

pouco ou nada importante. Relativamente à questão relacionada com o aborto, todos eles 

aprovam o aborto em ambas as situações já explicitadas, ao contrario do que se verificou nos 

indivíduos mais à Direita.    
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Inquiridos  
(top 10 mais à 
Esquerda, N.º) 

Escala 
Esquerda/

Direita 

Valores morais e religiosos  

Posição 
Média*  

Q.12 Q.16 Q.17 
(1-10) 

Q.21.A Q.21.B 

1 2,35 Ateu No fundo, penso 
que não existe 
nenhum absoluto, 
Deus ou força viva 

1 Aprova Aprova 

2 3,82 Religioso Existe uma espécie 
de espirito ou força 
viva. 

2 Aprova Aprova 

3 3,58 Não 
religioso 

Existe um Deus 1 Aprova Aprova 

4 3,58 Ateu No fundo, penso 
que não existe 
nenhum absoluto, 
Deus ou força viva 

1 Aprova Aprova 

5 3,29 Ateu No fundo, penso 
que não existe 
nenhum absoluto, 
Deus ou força viva 

1 Aprova Aprova 

6 3,29 Não 
religioso 

Não sei realmente o 
que pensar 

1 Aprova Aprova 

7 3,53 Não 
religioso 

Existe um Deus 2 Aprova Aprova 

8 3,82 Não 
religioso 

Existe uma espécie 
de espirito ou força 
viva. 

1 Aprova Aprova 

9 2,88 Religioso Existe uma espécie 
de espirito ou força 
viva. 

2 Aprova Aprova 

10 2,29 Não 
religioso 

Não sei realmente o 
que pensar 

1 Aprova Aprova 

 

Tabela 10 - Valores morais e religiosos atinentes aos dez inquiridos posicionados mais à Esquerda do espectro 
político. 

 
 A Tabela 11 apresenta os resultados obtidos, dos dez eleitores situados mais à Direita, 

relativamente à avaliação das suas atitudes para com os imigrantes, encontrando-se, assim, 

subdividida em cinco questões fundamentais: Q.10a), Q.46, Q.47, Q.48 e Q.49. Neste sentido, 

torna-se de cardeal importância referir que a Q.10a) questiona os inquiridos em relação à 

empregabilidade dos imigrantes no seu país, perguntando se, em caso de pouco emprego, se 

devia dar prioridade aos portugueses em relação aos imigrantes; a Q.46 procura saber qual a 

opinião dos inquiridos relativamente à ação do governo português perante a vinda de pessoas, 

de países menos desenvolvidos, para Portugal com a finalidade de trabalhar; a Q.47 interroga, 

numa escala de 1 a 10, na qual 1(os imigrantes não tiram postos de trabalho às pessoas dos 

países para onde vão) e 10 (os imigrantes tiram postos de trabalho às pessoas dos países para 

onde vão), a opinião dos inquiridos; o mesmo acontece na Q.48, com 1(os imigrantes não 
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empobrecem a vida cultural do país para onde vão) e 10 (os imigrantes empobrecem a vida 

cultural do país para onde vão) e na Q.49, em que 1 (é melhor para o bem da sociedade que os 

imigrantes mantenham os seus resultados) e 10 (é melhor, para o bem da sociedade, que os 

imigrantes não mantenham os seus costumes e tradições, mas que adotem os costumes do país).  

 Neste sentido, no que respeita aos resultados obtidos na Q.10.a), verificamos que uma 

clara maioria, dos dez inquiridos mais à Direita, defendem que quando os empregos são poucos, 

pelo que se devia dar prioridade aos portugueses em relação aos imigrantes, demonstrando, 

ainda, a maioria dos inquiridos, como atesta a Tabela 11, limitações à vinda de imigrantes para 

Portugal, pois oito dos dez inquiridos selecionados, consideram que o governo português devia 

deixar a vinda de imigrantes desde que houvesse empregos disponíveis, demonstrando assim 

receio de perderem os seus empregos para estes. Contudo, os inquiridos n.º 9 e 10 defendem a 

implementação de medidas mais rigorosas, por parte do governo, no que trata ao número de 

trabalhadores estrangeiros em Portugal.  

 Quanto às questões 47, 48 e 49, numa análise geral da Tabela 11, podemos verificar que 

a Q.47 é, das três questões referenciadas, aquela que apresenta os valores mais altos na maioria 

dos inquiridos, demonstrando, assim, um maior receio ou conservadorismo dos inquiridos de 

Direita para com a perda dos postos de trabalho com a vinda dos imigrantes, revelando um 

menor receio no que trata a questões (Q.48, Q.49) relacionadas com a manutenção das tradições 

e da cultura do país.  

 
Inquiridos 
(top 10 
mais à 
Direita) 

Escala 
Esquerda/Direita 

Atitudes perante os imigrantes (1-10) 

Posição Média*  Q.10.a) Q.46 Q.47 
(1-10) 

Q.48 
(1-10) 

Q.49 
(1-10) 

1 8,17 Discordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis 

5 5 1 

2 8,11 Concordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis 

10 5 5 

3 7,77 Concordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis  

7 10 5 

4 8,23 Concordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis 

9 4 6 

5 8,17 Concordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis 

5 1 5 

6 7,88 Concordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis 

5 5 6 



 77 

7 8,41 Concordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis 

5 6 4 

8 8,53 Concordo Devia deixar desde que 
houvesse empregos 
disponíveis 

10 9 1 

9 7,70 Concordo Devia estabelecer limites 
rigorosos ao número de 
trabalhadores estrangeiros 
em Portugal 

8 8 7 

10 7,65 Concordo Devia estabelecer limites 
rigorosos ao número de 
trabalhadores estrangeiros 
em Portugal 

8 8 3 

 

Tabela 11 - Atitudes perante os imigrantes por parte dos dez inquiridos posicionados mais à Direita do espectro 
político. 

 
 Já relativamente aos dez inquiridos posicionados mais à Esquerda do espectro político, 

no que diz respeito às suas atitudes para com os imigrantes, representadas na Tabela 12, (na 

qual são utilizadas as mesmas questões que na Tabela 11), denotamos que, contrariamente, ao 

que se verificara nos inquiridos posicionados mais à Direita, uma atitude menos discriminatória 

para com os imigrantes quer no que trata ao tratamento destes em caso de falta de emprego 

(Q.10.a; Q.47) quer nas limitações que o Estado deve impor à imigração (Q.46) quer no que 

respeita aos valores culturais (Q.48). Contudo, relativamente à Q.49, na qual está representada 

a adaptação, em caso de imigração, dos imigrantes aos nossos costumes, os inquiridos mais à 

Esquerda demonstram-se mais céticos, comparativamente com os inquiridos mais à Direita, 

apresentando valores mais elevados, logo, encontram-se mais de acordo, do que os da Direita, 

com a aculturação dos imigrantes no nosso país, não mantendo assim os seus costumes do seu 

país de origem.  

Inquiridos 
(top 10 mais 
à Esquerda) 

Escala 
Esquerda/Direita 

Atitudes perante os imigrantes (1-10) 

Posição Média*  Q.10.a) Q.46 Q.47  
(1-10) 

Q.48 
(1-10) 

Q.49 
(1-10) 

1 2,35 Discordo Devia deixar desde que 
houvessem empregos 
disponíveis 

2 1 4 

2 3,82 Concordo Devia deixar vir trabalhar para 
Portugal todos os que quisessem 

4 3 2 

3 3,58 Discordo Devia deixar vir trabalhar para 
Portugal todos os que quisessem 

3 2 7 

4 3,58 Discordo Devia estabelecer limites 
rigorosos ao número de 
trabalhadores estrangeiros em 
Portugal 

5 1 2 

5 3,29 Discordo Devia deixar vir trabalhar para 
Portugal todos os que quisessem 

1 1 4 
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6 3,29 Discordo Devia deixar vir trabalhar para 
Portugal todos os que quisessem 

2 1 3 

7 3,53 Discordo Devia deixar vir trabalhar para 
Portugal todos os que quisessem 

1 1 3 

8 3,82 Discordo Devia deixar vir trabalhar para 
Portugal todos os que quisessem 

1 1 6 

9 2,88 Discordo Devia deixar desde que 
houvessem empregos 
disponíveis 

5 2 10 

10 2,29 Discordo Devia deixar vir trabalhar para 
Portugal todos os que quisessem 

10 1 6 

 

Tabela 12 - Atitudes perante os imigrantes por parte dos dez inquiridos posicionados mais à Esquerda do 
espectro político. 

 
 Quanto ao nível de tolerância dos inquiridos, considerados mais à Direita no espectro 

político, para com o grupo 1, de pessoas de outra raça e culturas diferentes (trabalhadores 

imigrantes, pessoas de outra raça, famílias numerosas, muçulmanos, judeus, ciganos e cristãos), 

e o grupo 2, de pessoas com formas de estar sociais diferentes (extremistas de direita, 

extremistas de Esquerda, pessoas com passado criminal, pessoas desequilibradas, 

toxicodependentes, pessoas com SIDA, alcoólicos e homossexuais), verificamos, a partir da 

Tabela 13, uma maior intolerância para com as pessoas com dificuldades sociais (Grupo2), do 

que em relação a pessoas racial e culturalmente diferentes (Grupo1). Desta forma, como atesta 

a Tabela 13, à exceção do inquirido n.º 3, apresentam-se todos, no atinente ao grupo 1, como 

bastante tolerantes. Já relativamente ao grupo 2, o índice de tolerância apresenta uma posição 

média de 2,6 numa escala de intolerância em que 0 (mínima) – 8 (máxima).  

 

 

 

 

 

 

 

Inquiridos 
(top 10 
mais à 
Direita) 

Índice de tolerância 
racial e social  

Categorização 

1.Racia
l e 

cultural 

2.Desvio 
social 

Grupo 1 
(nível de 

tolerância) 

Grupo 2 
(nível de 

tolerância) 
1 0 1  

 
 

0 – Mínimo            
(tolerância) 

 
7 – Máximo 
(intolerância) 

 
 
 

0 – Mínimo        
(tolerância) 

 
8 – Máximo 
(intolerância) 

2 1 4 
3 4 2 
4 1 1 
5 0 3 
6 0 4 
7 0 4 
8 1 0 
9 0 3 
10 0 4 

Tabela 13 - Índice de tolerância racial e social relativamente aos dez inquiridos posicionados mais à Direita do 
espectro político. 
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 No que comporta os inquiridos mais à Esquerda, relativamente ao seu nível de tolerância 

para com os grupos de pessoas, acima referidos, verificamos, através da Tabela 14, tal como 

sucedera com os inquiridos mais à Direita, uma maior tolerância para com o grupo 1, do que 

com o grupo 2. No entanto, numa visão comparativa, dos inquiridos de Esquerda e Direita, 

denotamos uma maior tolerância, da parte dos inquiridos de Esquerda, do que os da Direita, no 

que respeita os dois grupos. Ao passo que os inquiridos mais à Direita apresentam uma posição 

média de 2,6 na escala (0-8) de intolerância relativamente ao grupo 2, os inquiridos mais à 

Esquerda demonstram-se mais tolerantes com as pessoas do grupo 2, ao apresentarem a posição 

média de 1,9 na mesma escala.  

Inquirido
s (top 10 
mais à 
Esquerda) 

Índice de tolerância 
racial e social  

Categorização 

1.Racial 
e 

cultural 

2.Desvio 
social 

Grupo 1 
(nível de 

tolerância) 

Grupo 2 
(nível de 

tolerância) 
1 0 1  

 
 

0 – Mínimo        
(tolerância) 

 
7 – Máximo 
(intolerância) 

 
 
 

0 – Mínimo        
(tolerância) 

 
8 – Máximo 
(intolerância) 

2 1 1 
3 1 2 
4 1 4 
5 0 1 
6 1 3 
7 0 3 
8 0 2 
9 0 1 
10 0 1 

 
Tabela 14 - Índice de tolerância racial e social relativamente aos dez inquiridos posicionados mais à Esquerda do 

espectro político. 

 
 Desta forma, ambos os grupos de inquiridos considerados, quer os da Esquerda quer os 

da Direita, se demonstram mais tolerantes do que intolerantes com os grupos de pessoas em 

questão, no entanto verifica-se a tendência de uma maior tolerância, por parte, dos indivíduos 

mais colocados à Esquerda do espectro político. 

 As Tabelas 15 e 16 apresentam as características que compõem cada grupo de inquiridos 

considerado, ora mais à Esquerda ora mais à Direita, de forma a fazer-se uma análise 

comparativa no que respeita ao sexo, às habilitações literárias, ao modo de vida e à idade dos 

inquiridos.  
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Informação pessoal sobre os dez inquiridos posicionados mais à 
Direita do espectro político 

N.º 
inquirido 

Sexo 
(M/F) 

Habilitações 
literárias 

Modos de vida 
(urbano ou rural) 

Idade 

1 F 12º ano Urbano  41-65 anos 
2 F 12º ano Urbano  18-30 anos 
3 F 12º ano  Rural 18-30 anos 
4 F Licenciatura Urbano  41-65 anos 
5 F Licenciatura Urbano  41-65 anos 
6 M - Urbano  41-65 anos 
7 F 12º ano  Rural 31-40 anos 
8 F 12º ano  Rural 18-30 anos 
9 M 9º ano Urbano  31-40 anos 
10 F Licenciatura  Rural 31-40 anos 

 

Tabela 15 - Informação pessoal sobre os dez inquiridos posicionados mais à Direita do espectro político. 

 
Informação pessoal sobre os dez inquiridos posicionados mais à 

Esquerda do espectro político 
N.º 
inquirido 

Sexo 
(M/F) 

Habilitações 
literárias 

Modos de vida 
(urbano ou rural) 

Idade 

1 M Licenciatura Urbano  18-30 anos 
2 M Mestrado Urbano  18-30 anos 
3 F Mestrado Urbano  18-30 anos 
4 F Licenciatura  Rural 18-30 anos 
5 F Doutoramento Urbano  41-65 anos 
6 M Mestrado Urbano  41-65 anos 
7 F Doutoramento Urbano  31-40 anos 
8 M Mestrado  Rural 18-30 anos 
9 F Mestrado  Rural 31-40 anos 
10 M 12º ano Urbano  18-30 anos 

 

Tabela 16 - Informação pessoal sobre os dez inquiridos posicionados mais à Esquerda do espectro político. 

 
 Neste sentido, através da análise das Tabelas 15 e 16, nota-se que, no que respeita ao 

sexo, nos inquiridos de Direita existe uma predominância acentuada do sexo feminino, ao passo 

que nos indivíduos de Esquerda, embora predomine o sexo feminino, a variância de sexo é 

relativamente maior. Quanto às habilitações literárias, denota-se que os inquiridos de Esquerda 

apresentam um grau académico superior aos inquiridos de Direita, apresentando inquiridos com 

o grau de doutor e mestre, ao passo que os de Direita, o inquirido com maior formação é apenas 

licenciado. Já relativamente ao modo de vida dos inquiridos em causa, os indivíduos de 

Esquerda distinguem-se dos de Direita, por apresentarem uma maior predominância de 

urbanos, ainda que seja pouco significativa, por apenas mais uma pessoa urbana e menos uma 

rural. No que respeita à idade, nota-se que os inquiridos mais à Direita apresentam uma média 

de idades superior aos de Esquerda.  
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 Por último, em jeito de síntese, importa destacar que o eleitorado do concelho de Vila 

Real se autoposiciona na posição 5 na escala 1-10, dentro da dimensão política Esquerda-

Direita, apresentando assim uma tendência em se colocar mais à Esquerda do espectro, uma 

vez que as suas respostas o coloca na posição 6, de Centro-Direita. Importa, ainda a respeito do 

eleitorado do concelho de Vila Real, salientar que mais de 50% das respostas atinentes ao 

autoposicionamento correspondem com a posição que realmente ocupam. Já no que respeita 

aos valores morais e religiosos, o eleitorado é na maioria religioso, contudo encontra-se em 

desacordo com a legalização do aborto. Quanto à preferência partidária, o PS é o partido do 

sistema partidário português que apresenta maior simpatia junto do eleitorado, demonstrando 

ser o vencedor em caso de eleições. Já no que diz respeito aos dez inquiridos mais situados à 

Esquerda e à Direita, importa salientar que os inquiridos de Direita se apresentaram como serem 

mais religiosos, mais rigorosos quanto à imigração e mais céticos no que diz respeito ao aborto. 

Por outro lado, os de Esquerda revelam pertencer a uma geração mais jovem, instruída e urbana.  
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Capítulo III 

1. Discussão dos resultados e conclusões 
1.1. Conteúdo dos programas eleitorais do PS e PàF 

 A díade política Esquerda-Direita tem sido, ao longo dos anos, alvo de diversas 

metamorfoses ideológicas implicadas, essencialmente, pelos conflitos socioeconómicos e 

culturais que ocupam a atualidade política (Eatwell, 1992; Hobsbawn, 2000; Maltez, 2008). No 

entanto, a Esquerda e a Direita têm defendido perspetivas antagónicas relativamente a vários 

aspetos, mas sobretudo em relação à Igualdade, à Liberdade e à intervenção do Estado na 

economia (Downs, 1957; Bobbio, 1995), o que delineia uma Esquerda mais igualitária e a favor 

de um Estado mais intervencionista, implicando um Mercado regulado, e uma Direita mais 

libertária, a favor de uma menor intervenção do Estado e de um Mercado-Livre, desregulado, 

implicando que, no espectro político Esquerda-Direita, a Extrema-Esquerda seja mais 

igualitária e intervencionista que a Social-Democracia e a Direita-Conservadora mais libertária 

e com uma economia mais capitalizada do que a Direita-Liberal (Lachat, 2015).  

 Tendo em conta os resultados obtidos, o Partido Socialista (PS) apresenta um programa 

eleitoral posicionado mais à Esquerda do que o programa eleitoral da coligação PàF, com a 

defesa de uma sociedade mais igualitária e de um Estado mais intervencionista, ao dedicar 

maior percentagem às categorias de Esquerda, sobretudo, à “Expansão do Estado Social”, à 

“Regulação do Mercado”, à “Planeamento Económico” e à “Nacionalizações”, como comprova 

o Gráfico 1.  Já o programa da PàF revela uma preferência por uma economia mais liberal e por 

uma menor intervenção do Estado ao dedicar maior percentagem  do que o PS, essencialmente, 

à “Ortodoxia Económica”, à “Incentivos”, à “Livre Iniciativa” e à “Limitação do Estado 

Social”, o que leva vários autores (por exemplo, Jalali e Cabral, 2003; Freire, 2006b; Lisi, 2010; 

Guedes, 2012b; Freire, 2017) a considerar o PS como pertencendo à Social-Democracia 

(Centro-Esquerda) e o PSD à Direita-Liberal (Centro-Direita).  

 Neste sentido, Freire (2006b:55) salienta, referindo-se à ideologia dos partidos liberais, 

que no que diz respeito aos assuntos atinentes às «desigualdades sociais, bem como perante o 

papel do Estado [...] podemos [...] considerar que os partidos liberais se situam à Direita dos 

comunistas, dos socialistas e dos sociais-democratas», no entanto em relação aos valores morais 

e religiosos, o autor acredita que estes se encontram mais próximos do Centro-Esquerda do que 

de certos partidos posicionados à sua Direita (Freire, 2006b:55). Já Thérien (2012) defende que 

as preocupações dos partidos da Direita, nos países da Europa do Sul, assentam em atingir a 

estabilidade económica e/ou orçamental, uma melhor governação, em combater a corrupção e 



 83 

em apoiar o setor privado, o que justifica uma maior presença, comparativamente com o 

programa do PS, no programa eleitoral da PàF, sobretudo das categorias “Ortodoxia 

Económica” e “Livre Incentiva”, como atesta o Gráfico 2 (em relação às categorias, ver Tabela 

3). A Esquerda, segundo Thérien (2012), encontra-se a fim de uma distribuição mais igualitária 

e de um maior intervencionismo do Estado, acreditando que as políticas adotadas pelo FMI 

implicam consequências graves de cariz social nos países manifestamente mais pobres.  

 No entanto, como podemos verificar nos Gráficos 1 e 2, quer o programa eleitoral do 

PS quer o programa eleitoral da PàF dedicam grande parte ora a temas de Esquerda ora a temas 

de Direita, chegando mesmo, quer a PàF quer o PS, a apresentar maior percentagem 

relativamente a categorias que não pertencem, no caso da PàF, à Direita, como a “Classes 

Trabalhadoras” e a “Grupos Demográficos” e, no caso do PS, à Esquerda, como a “Autoridade 

Política”. Deste modo, importa, pois, referir que à partida, como salientamos anteriormente, o 

PS ocupa o Centro-Esquerda e o PSD, o Centro-Direita, o que implica, apesar da defesa de 

ideais distintos, a partilha e a sobreposição de algumas ideologias (Burton, 2014). Contudo, um 

dos programas eleitorais, em análise, representa as ideologias politicas de uma coligação de 

Direita, que envolve, por um lado um partido de Centro-Direita, o PSD, e por outro lado, um 

partido que ocupa a Direita-Conservadora, o CDS/PP, o que poderia implicar um programa que 

dedicasse menos atenção à “Expansão do Estado Social” como é característico dos governos da 

Direita-Conservadora, porém, segundo Kohl (1982) essa tendência acaba por desvanecer em 

situação de coligação com outra entidade partidária. Importa acrescentar ainda, relativamente a 

este caso particular, que o CDS/PP é considerado por alguns autores (por exemplo, Silva e 

Jalali, 2016) como o partido ideologicamente mais volátil do sistema partidário português, 

partilhando várias vezes de vários aspetos ideológicos do Centro-Direita (Freire, 2017:33).  

 A verdade é que a coligação PàF, sendo uma coligação de Direita, apresenta uma forte 

preocupação, um pouco paradoxal, com os assuntos atinentes ao Estado social, sendo uma 

categoria de Esquerda, “Expansão do Estado Social”, a que ocupa maior percentagem do seu 

programa, dentro das consideradas para a presença da dicotomia política Esquerda-Direita, o 

que leva alguns autores (por exemplo, Ware, 1996) a apresentar algumas dúvidas perante a 

posição ideológica do PSD. Já Guedes (2012b) classifica o PSD como um partido liberal com 

preocupações sociais, enquanto Freire (2006b) não descarta a ideia de que a Esquerda continua 

aliada à defesa das desigualdades sociais e das igualdades de oportunidades para todos os 

cidadãos, como podemos verificar no Gráfico 1 a forte presença da “Expansão do Estado 

Social” no programa socialista, no entanto, salienta que «a importância atribuída ao papel [do 

Estado] não é apanágio exclusivo das forças da Esquerda» (Freire, 2006b:45), defendendo que 
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o «grau de intervenção do Estado [é variável] consoante os países, as tendências políticas e os 

períodos históricos» (Freire, 2006:45). Contudo, importa não esquecer que, quer o PSD quer o 

PS, se inserem na categoria de partidos catch-all (Jalali e Cabral, 2003; Belchior, 2015) 

caracterizados por terem, sobretudo, o objetivo de maximizar os votos, apresentando uma 

ideologia moderada, centrista e bastante maleável (Kirchheimer, 1990; Gunther e Diamond, 

2003). Gunther e Diamond (2003) chegam mesmo a colocar a hipótese de que governar e obter 

o máximo de votos poderão ser os únicos objetivos dos partidos catch-all, daí a procura destes 

em se dedicarem ao máximo de assuntos, nos seus programas, de cariz social.  

 No que diz respeito às categorias de índole económica, como atesta o Gráfico 1, o PS 

apresenta maior saliência nos aspetos económicos atinentes à Esquerda do que a coligação PàF 

e menor nos aspetos económicos relativamente à Direita, (ver Gráfico 2) colocando assim o 

programa eleitoral do PS a favor de uma maior intervenção do Estado na economia 

comparativamente com a coligação PàF. Contudo, importa salientar que relativamente à 

“Regulação do Mercado” o PS e a PàF apresentam percentagens bastante próximas, revelando 

uma forte preocupação, da PàF, no papel do Estado na regulação da economia, o que leva 

Valada (2002) a referir que «já quase ninguém entre partidos moderados coloca em causa a 

necessidade de regulação da economia pelo Estado» (Valada, 2002), frisando que o que «se 

discute é até onde deve ir essa regulação e como deve ser feita» (Valada, 2002), indo ao 

encontro da seguinte reflexão de Newton e Van Deth (2010:292): « ideological differences are 

commonly about political means, rather than goals» frisando que o facto de ambos os partidos 

terem os mesmos objetivos, não significa que partilham das mesmas ideologias.  

 Já Lisi (2010) acredita que, na maioria dos partidos da Europa do Sul, comunga-se pela 

defesa de uma intervenção do Estado na economia, mas juntamente com a forte competitividade 

que os mercados internacionais têm implicado. Partilhando do mesmo pensamento, vários 

autores (Lipset, 2001; Lisi, 2010; Belchior e Salvador, 2012; Danner, 2012) defendem a 

ascensão dos ideais capitalistas, a favor de uma menor regulação dos mercados, na década de 

1990, o que implicou uma forte crise na social-democracia (Giddens, 1995). Neste sentido, 

alguns autores (por exemplo, Lipset, 2001) defendem uma nova tendência liberal da postura do 

Estado sobre a economia não apenas nos partidos social-democratas, mas também da Direita-

Liberal, alegando o aumento, sobretudo, na Social-Democracia, da procura pela 

competitividade económica e pelo seu crescimento, a defender uma redução do papel do Estado 

nos últimos anos. No entanto, com base nos nossos resultados o programa do PS relativamente 

às categorias que permitem ditar estas conclusões, como “Incentivos”, “Livre Iniciativa” e 

“Ortodoxia Económica” fica muito aquém, sobretudo, nos valores atinentes à “Livre Iniciativa” 
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e “Ortodoxia Económica”, como demonstra o Gráfico 2, do programa da coligação PàF, que se 

apresenta com uma visão bastante liberal. Ao invés disso, o PS apresenta ainda políticas a favor 

das nacionalizações, ao passo que a PàF não apresenta qualquer menção, como atesta o Gráfico 

1.  

 Em termos económicos o programa eleitoral da coligação, apresenta um forte pendor 

neoliberal a julgar pelos resultados representados no Gráfico 2. Importa, pois, salientar que 

Guedes (2012b:51) classifica a categoria “Ortodoxia Económica”, num estudo muito 

semelhante ao nosso, «como uma medida típica de um bloco liberal ou conservador». Importa 

ainda referir que Freire (2017:192) considera como sendo uma ideologia neoliberal um 

programa a favor de privatizações, com menções a favor da redução da dívida ou do défice 

orçamental e que reduza a intervenção do Estado, da qual a coligação PàF se coloca mais 

próxima, em comparação com o PS, ao dedicar uma maior percentagem relativamente à 

“Limitação do Estado Social”, à “Livre Iniciativa” e, sobretudo, à “Ortodoxia Económica”, 

como atesta o Gráfico 2 e elucida a Tabela 3.  

 

1.2. Valores recolhidos do CHES, MP e EES a períodos imediatos antes e pós Troika 

 No que diz respeito ao impacto da crise económica na ideologia político-partidária dos 

partidos, PS e PSD, importa salientar, primeiramente, que após recorrermos à análise de três 

tipos de bases de dados secundários diferentes, CHES, MP e EES, verificámos que os respetivos 

partidos políticos sofreram fortes repercussões ideológicas, movimentando-se, dentro da 

dimensão política Esquerda-Direita, para a Direita do espectro. O mesmo se verifica, segundo 

os especialistas, com a maioria dos partidos, considerados, de Esquerda e Direita de Espanha, 

Itália, Grécia e Irlanda, como atesta a Tabela 5. Desta forma, importa, pois, referir que, de 

acordo com vários autores (por exemplo, Lyrintzis, 2011; Díaz, 2013; Zartaloudis, 2014; Freire, 

2017), a crise económico-financeira, que se instalara na Europa por volta de 2008, causara 

fortes repercussões políticas, económicas, sociais e culturais sobretudo nos países do sul da 

Europa como Portugal, Espanha e Grécia. Esta crise financeira levou a que estes países tivessem 

que implementar medidas económicas austeras de forma a que fosse possível consolidar a 

política orçamental do Estado e, consequentemente, a dívida pública. Estas medidas abrangiam 

cortes salariais na função pública, um menor investimento público, a implementação de 

impostos e até a privatização de algumas entidades estatais (Zartaloudis, 2014; Afonso et al., 

2015). Em Portugal, estas medidas começaram por ser implementadas, pelo governo socialista 

de José Sócrates, em negociação com o PSD, de Centro-Direita, através dos denominados 
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pacotes de austeridade, de forma a reduzir as despesas públicas e o défice económico (Freire e 

Santana-Pereira, 2012), o que inicia a era, à qual Freire e Santana-Pereira (2012), denominaram 

como a vitória da Direita neoliberal e a derrota da Esquerda. Em 2011, os resultados 

económicos não são positivos, pelo que a apresentação do PAC IV ao parlamento, pelo Partido 

Socialista, é rejeitada, fazendo com que os resultados das legislativas de 2011 se constituíssem, 

segundo Freire e Santana-Pereira (2012), uma derrota da Esquerda perante o governo mais 

neoliberal da história portuguesa.  

 Desta feita, à semelhança da Grécia e da Irlanda, Portugal sob o governo da coligação 

PSD e CDS/PP, superando a resistência do PS em pedir um resgate económico (Moury e Freire, 

2013), negoceia o memorando de apoio económico pelas agências europeias (Comissão 

Europeia/ Banco Central Europeu/ Fundo Monetário Internacional (FMI)), que constituiria a 

denominada Troika. Este memorando, profundamente, neoliberal limita a ação dos partidos que 

constituem governo, exigindo que as suas medidas austeras sejam colocadas em ação, tendo 

assim, fortes repercussões na orientação ideológica dos partidos (Zartaloudis, 2014; Freire, 

2017), como demonstram os nossos resultados: com o PSD a apresentar uma posição ideológica 

neoliberal, quer de acordo com os eleitores quer de acordo com os especialistas, após a 

implementação das medidas de austeridade (ver Tabelas 5 e 6). Contudo, o PS demonstra 

também uma ligeira evolução para a Direita, pois importa referir que, antes de adotar uma 

posição adversa ao governo, concordou com o governo de Direita em aplicar algumas reformas 

fiscais (Afonso et al., 2015).  

 A julgar, desta vez, pelos resultados obtidos através do Manifesto Project (MP), 

relativamente a dados dos manifestos de 2009 e de 2011, do PS e do PSD, verifica-se de igual 

forma, uma tendência neoliberal do PSD. Como atesta o Gráfico 5, quer o PS quer o PSD, 

reduziram a importância dedicada à “Expansão do Estado Social”, de 2009 para 2011, com a 

redução a ser mais acentuada no Partido Socialista. Porém, o PS dedica, em 2009, quase o dobro 

ao Estado Social comparativamente com o PSD, daí a redução ser mais significativa. Indo ao 

encontro dos nossos resultados, vários autores (por exemplo, Rhodes, 1996; Zartaloudis, 2014) 

acreditam que as medidas de austeridade são, sobretudo, um “atentado” ao bem-estar social, 

reduzindo a qualidade de vida dos cidadãos em prol de alcançar as metas económicas do Estado, 

pois tudo se resume a cortes salariais, reduções de despesas e ao aumento de impostos. De 

acordo com Zartaloudis (2014) os países do sul da Europa caracterizam-se por ter um Estado 

social pobre, com índices elevados de pobreza e desigualdade, e elevado desemprego, pelo que 

estas reformas veem interromper o que têm vindo a ser feito para atingir a qualidade de vida 

dos outros países da União Europeia.  
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 Ainda relativamente aos resultados obtidos pelo MP, importa salientar que se verificou 

um aumento significativo de frases no programa eleitoral, sobretudo, do PSD, de 2009 para 

2011, atinentes às categorias económicas manifestamente de Direita, como “Ortodoxia 

Económica”, “Incentivos” e “Livre Iniciativa” (ver Gráfico 6). Desta forma, Freire e Santana-

Pereira (2012) referem que o conteúdo do programa do PS relativamente a 2011 apresenta 

alguma semelhança comparativamente ao de 2009, ao passo que o do PSD, demonstra querer 

ir mais além do acordo da Troika. Já Freire (2011 apud Guedes, 2012b) acredita que as crises 

económicas podem ser mais pejorativas para os partidos de Esquerda, uma vez que apresentam 

uma ideologia a favor do aumento do Estado Social. Importa não esquecer que o Primeiro-

Ministro Pedro Passos Coelho, durante a época de campanha eleitoral prometeu que seria 

necessário ir mais além das medidas da Troika (Diário de Notícias, 2011), o que se verificara e 

levara Moury e Freire (2013) a considerar que o PSD virara drasticamente para a Direita 

neoliberal. No entanto, T’Hart (2013) levanta uma outra questão, referindo que a 

implementação destas medidas, aparentemente “forçadas” pelos credores, pelos partidos no 

governo poderão significar uma oportunidade de colocar estas medidas em voga, uma vez que 

em outros cenários seriam repudiadas e impossíveis.  

 

1.3. Conteúdo do debate televisivo entre o PS e a PàF 

 No atinente aos resultados obtidos através da análise do debate televisivo que opôs os 

lideres partidários António Costa (PS) e Pedro Passos Coelho (PàF) denotámos que o líder do 

PS apresentou um discurso com medidas mais sociais do que o líder da coligação PàF, no 

entanto ambos comungam da ideia de criar mais postos de trabalho, fazendo com que seja a 

proposta eleitoral que mais referências obteve de ambos os líderes, o que justifica o facto de 

vários autores (por exemplo, Lisi, 2010; Guedes, 2012b; Zartaloudis, 2014) acreditarem que o 

combate ao desemprego é um dos objetivos prioritários pela maioria dos Estados sociais da 

Europa Ocidental. A este respeito importa, ainda, referir que, sendo os partidos PS e PSD 

manifestamente reconhecidos como partidos catch-all (Gunther e Diamond, 2003), que 

apresentam alguma volatilidade ideológica e que assumem um discurso de forma a maximizar 

os seus votos, torna-se compreensível que, após Portugal ter ultrapassado um programa de 

austeridade económica severo, os partidos apresentem apelos eleitorais ad hoc como a criação 

de emprego que estimule o eleitor a votar.  

 Ainda no que respeita às políticas sociais, considerando algumas referências chaves, 

proferidas por ambos os líderes dentro desta categoria, importa salientar que António Costa 
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(PS) apresenta um discurso indo ao encontro dos ideais esquerdistas, acreditando ser 

fundamental “o aumento do rendimento das famílias”, bem como o combate aos “níveis de 

pobreza que se tornaram hoje intoleráveis”, o qual se demonstra com propostas “contra a ideia 

de precariedade e baixos salários” e a favor da “contratação de jovens”. António Costa (PS) 

manifesta, deste modo, um apego à expansão do Estado social, atuando não apenas na criação 

de empregos, mas também a favor de medidas contra as desigualdades sociais e económicas, 

dignas de um líder de Esquerda (Bobbio, 1995; Heywood, 2003; Freire, 2006b; Joaquim, 2012). 

No entanto, António Costa (PS) ao confessar que o seu programa eleitoral “não é um programa 

assente em obras públicas como há quatro anos: o TGV, o novo aeroporto [...], mas é um 

programa eleitoral centrado no que é fundamental para recuperar as condições de crescimento 

da economia”, apresenta uma redução no investimento público ou na expansão do Estado social 

comparativamente ao anterior programa, o que leva Freire (2006b) a defender um menor 

“entusiasmo” da Esquerda na intervenção do Estado não apenas na economia mas também nos 

aspetos sociais, havendo uma tendência de adquirir o apreço por determinadas clivagens da 

Direita. Já Lipset (2001) acrescenta que os partidos da Social-Democracia tendem a moderar 

as suas atitudes atinentes à expansão do Estado social e a adotar uma postura a favor do 

crescimento económico mais liberal.  

 Pedro Passos Coelho (PàF) defende que o país precisa de “mais emprego e emprego 

sustentável”, defendendo que quem “cria emprego são as empresas, não é o Estado”. Apesar do 

líder da coligação comungar dos mesmos objetivos que o líder do PS, os meios pelos quais 

pretende alcançar os seus objetivos são distintos. Desta forma, voltámos ao pensamento de 

Newton e Van Deth (2010:292), os quais referem que a diferença ideológica não assenta nos 

objetivos, mas antes no caminho que percorremos. O discurso de Pedro Passos Coelho (PàF) 

revela uma característica comum na Direita, ao referir que deseja criar postos de trabalho 

sustentáveis, mas que devem ser criados pelas empresas ao invés do Estado, reduzindo, assim, 

o papel do Estado.  

 Em termos económicos, Pedro Passos Coelho (PàF) apela ao crescimento económico, 

referindo ser-se necessário “consolidar esta recuperação [económica] que está a trazer mais 

rendimentos para os portugueses” e que essa recuperação é alcançada “incutindo confiança aos 

agentes económicos e aos cidadãos”, daí a necessidade de medidas que sirvam de “estimulo à 

economia”. Já António Costa (PS) acredita que o “aumento da procura assenta [...] no maior 

rendimento das famílias e [...] na maior produção através do investimento nas empresas 

nacionais”. Segundo António Costa (PS) é necessário, de forma a fazer a economia crescer, 

“apostar nos rendimentos das famílias e na capacidade de as empresas investirem”. Quer Pedro 
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Passos Coelho quer António Costa defendem o crescimento económico, no entanto António 

Costa parece demonstrar-se a favor de um mercado mais regulador com a intervenção do Estado 

em aumentar os rendimentos das famílias, acreditando, contudo, na necessidade de estímulos 

económicos nas empresas, o mesmo defende Pedro Passos Coelho, porém fá-lo de uma forma 

menos clara.  

 Relativamente aos assuntos fiscais, António Costa (PS) propõe “aumentar o número de 

escalões no IRS” e devolver a “sobretaxa do IRS, metade em 2016 e metade em 2017”, ao passo 

que Pedro Passos Coelho (PàF) defende que a “remoção da sobretaxa acontecerá à razão de ¼ 

por ano”, devolvendo 25% em cada ano. A distinção do discurso de ambos assenta novamente 

na forma como pretendem alcançar os seus objetivos. António Costa (PS) apresenta uma atitude 

mais esquerdista que Pedro Passos Coelho (PàF) ao agir com menor prudência, de forma menos 

conservadora e a arriscar sem receio dos custos económicos para o país, propondo-se reduzir a 

sobretaxa do IRS até 2017, e metade em cada ano, ao passo que Pedro Passos Coelho (PàF) 

pretende acabar com a sobretaxa apenas ao longo de toda a legislativa, devolvendo 25% a cada 

ano, demonstra-se assim mais cético e com maior receio à mudança, atitude tipicamente de 

Direita (Bresser-Pereira, 1997; Joaquim, 2012; Scheeffer, 2014). Importa salientar ainda que a 

dada altura do debate Pedro Passos Coelho (PàF), aquando se discute a situação da Segurança 

Social, acusa António Costa (PS) de acreditar “no milagre das rosas” revelando um certo 

pessimismo antropológico característico de Direita (Pinto, 1996) 

 Em relação à saúde, ambos os líderes partidários fazem questão de apoiar o investimento 

do Estado no setor da saúde, com, por exemplo, Pedro Passos Coelho (PàF) a referir que 

pretende “consolidar e melhorar a rede de oferta do SNS” e António Costa (PS) a proferir que 

pretende promover a “criação de unidades de cuidados continuados quer institucionalizados 

quer ao domicilio”. 

 

1.4. A presença da dicotomia política Esquerda-Direita no eleitorado do concelho de 

Vila Real 

 Relativamente ao último objeto de estudo que constituiu esta investigação, o eleitorado 

do concelho de Vila Real, importa, primeiramente, referir, tal como atesta o Gráfico 16, que se 

verificou uma tendência ideológica dos inquiridos em se autocolocarem, aquando questionados 

sobre qual a posição que ocupam no espectro político 1, Esquerda e 10, Direita, nas posições 

de Centro do espectro, nomeadamente, na posição 5, com 36,80% dos inquiridos, o mesmo se 

verificou com a vários estudos atinentes ao comportamento do eleitorado europeu (por 
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exemplo, Klingemann, 1972; Knutsen, 1998; Freire, 2006b; Weber, 2012). Os estudos que 

foram sendo elaborados ao longo dos anos têm-se demonstrado congruentes no que respeita à 

escolha do Centro pelo eleitorado, com Klingemann (1972) a demonstrar, num estudo sobre os 

eleitores alemães, uma tendência em se autocolocarem no Centro, não apenas dos eleitores 

alemães, mas também dos franceses e dos italianos; com Knutsen (1998) num estudo que 

envolvera oito países da Europa Ocidental desde 1973 até ao início da década de 1990, a 

comprovar um aumento da autocolocação do eleitorado no Centro; com Freire (2006b) a 

demonstrar a escolha pelo Centro da maioria do eleitorado de 11 países, desde 1970 a 2002 e o 

mesmo sucedera com Weber (2012) que considerou 22 países. No entanto, Freire (2006b) 

apresenta três razões para a escolha consistente pelo Centro em quase todos os países da Europa 

Ocidental. Em primeiro lugar, a escolha pela posição do Centro pode estar relacionada, 

simplesmente, com o facto de os inquiridos acreditarem que as suas ideologias políticas são 

centristas. Em segundo lugar, essa escolha pode significar a falta de apreço pela política ou com 

o facto do inquirido não se querer comprometer nem com a Direita nem com a Esquerda, 

apresentando assim uma forma de escapar à questão. Em terceiro lugar, Freire (2006b) vai ao 

encontro da segunda opção, demonstrando que se deve a «uma certa irrelevância (crescente) da 

divisão esquerda e direita» (Freire, 2006b:207), admitindo não ser fácil distingui-las e referindo 

ainda que «uma boa parte dos centristas são efetivamente indivíduos com menores recursos [...] 

traduzindo défices de recursos e apatia política» (Freire, 2006b:207).  

 Contudo, Inglehart e Kligemann (1976) demonstram que a autocolocação na escala 

política Esquerda-Direita encontra-se, intimamente, relacionada com os aspetos sociais, de 

valor e as orientações partidárias. Esta última apresenta ser o fator com maior peso na decisão 

do eleitor em se autocolocar no espectro político Esquerda-Direita (por exemplo, Inglehart e 

Klingemann, 1976; Huber, 1989; Fuchs e Klingemann, 1990), pelo que considerámos 

fundamental averiguar se o mesmo se aplicava ao eleitorado de Vila Real. Desta forma, a partir 

da leitura da Tabela 7 verificámos que o eleitorado se autoposiciona de acordo com a sua 

identificação partidária, constatando, ainda, que os inquiridos que se autocolocaram na posição 

5 são os que apresentam menor interesse pela política ou se autocolocaram de forma a escapar 

à questão.  

 A nossa investigação demonstrou-nos ainda, que uma elevada percentagem de 

inquiridos, nomeadamente, 47,25% se autocolocou numa posição na escala Esquerda-Direita 

que não corresponde à posição que as suas respostas ao questionário acusam, ao passo que 

apenas 52,75% dos inquiridos se autoposicionou corretamente, como atesta o Gráfico 20. Indo 

ao encontro dos nossos resultados, Jacoby (1991) e Converse (2006) acreditam que a maioria 
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dos cidadãos não apresenta um conhecimento profundo da dicotomia política Esquerda-Direita, 

limitando esse conhecimento apenas às elites políticas. Já Fuchs e Klingemann (1990) 

acreditam que os termos Esquerda e Direita funcionam de mecanismos de orientação política 

para os eleitores, no entanto a compreensão desses rótulos ideológicos pode ser bastante 

reduzida. Relativamente a este aspeto, Freire (2006b:188) demonstrou que nos anos entre 1976 

e 2002, Portugal fazia parte dos países com valores mais baixos de identificação ideológica, o 

mesmo se verifica com a Espanha, o que corrobora a tese de alguns autores (por exemplo, 

Barnes et al., 1985) que acreditam que estes valores são mais baixos nas democracias mais 

novas, uma vez haverem saído há relativamente pouco tempo de um sistema autoritário. No 

entanto, Freire (2006b) verificou um aumento da habilidade ou capacidade dos eleitores em se 

autoposcionarem na escala política Esquerda-Direita ao longo dos anos.   

 Importa acrescentar que o nosso estudo demonstrou uma maior capacidade de 

autocolocação na escala Esquerda-Direita nos inquiridos pertencentes à faixa etária igual ou 

superior a 65 anos e que esta capacidade se revelou mais eficaz nos inquiridos que possuem 

maior grau de formação e/ou académico, como comprovam os Gráficos 21 e 22.  Deste modo, 

os nossos resultados corroboram o pensamento de Fuchs e Klingemann (1990) quando referem 

que o reconhecimento e a compreensão do espectro político Esquerda-Direita aumentam com 

o grau da educação, salientando que a compreensão torna-se mais afetada do que, propriamente, 

a compreensão pela formação que o individuo possui. No entanto Fuchs e Klingemann (1990) 

frisam que esta díade política é, amplamente, familiar quer no seio das elites informadas quer 

para o público em geral. Já Freire (2006b) refere que é natural haver um maior conhecimento 

do esquema pela geração mais velha, uma vez que o conhecimento político aumento à medida 

que envelhecemos, porém isso dever-se-ia verificar nas democracias mais antigas, ao invés das 

democracias novas como Portugal, já que o convívio com esta díade é relativamente recente.  

 De forma a podermos estabelecer uma comparação dos ideais dos inquiridos que se 

revelaram de Direita para com os de Esquerda, passámos a uma seleção dos dez inquiridos 

posicionados mais à Direita e dos dez inquiridos posicionados mais à Esquerda, de acordo com 

as suas respostas a inquérito por questionário. Uma vez que os ideias de Esquerda e de Direita 

apresentam posturas diferentes, segundo a literatura, que assentam, sobretudo, em valores 

morais e religiosos, atitudes perante os imigrantes, indivíduos de outras raças e culturas, 

comparámos as respostas dos dez inquiridos mais à Esquerda e mais à Direita relativamente a 

esses valores. Esperávamos, portanto, que os inquiridos de Direita estivessem mais 

relacionados com a prática religiosa, no sentido de se apresentarem como religiosos, aliados à 

tradição, ao conservadorismo (Eatwell, 1992; Freire, 2009; Jost et al., 2009; Scheefer, 2014), e 
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a atitudes intolerantes para com indivíduos de outras raças ou estatutos sociais e uma atitudes 

xenófobas para com os imigrantes (Inglehart, 1971; Flanagan, 1987; Ignazi, 1992; Freire, 

2009), ao passo que os inquiridos, colocados mais à Esquerda do espectro, revelar-se-iam com 

uma desfreado interesse pela religião, a favor dos ideias pós-modernistas, aliados à defesa do 

aborto, do ambiente, das minorias sexuais, do direito das mulheres e com atitudes menos 

xenófobas e intolerantes perante os imigrantes e as pessoas de outra raça ou cultura (Inglehart, 

1971; Flanagan, 1987; Inglehart, 1990; Inglehart, 1997; Achterberg, 2006). Sendo assim, no 

que concerne aos nossos resultados, indo ao encontro com a literatura, os inquiridos 

posicionados mais à Direita são, efetivamente, mais religiosos e mais céticos relativamente ao 

aborto do que os inquiridos mais à Esquerda, que revelaram ser, na maioria, não religiosos, 

pessoas que atribuem pouca importância a Deus nas suas vidas e aprovam, todos eles, a 

legalização do aborto (ver Tabelas 9 e 10). No que diz respeito às atitudes perante os imigrantes, 

os inquiridos mais à Direita apresentam um maior receio do que os inquiridos posicionados 

mais à Esquerda relativamente à perda dos seus empregos, tradições e costumes, apresentando-

se a favor de medidas mais rigorosas à vinda dos imigrantes para Portugal. Já no que concerne 

o nível de intolerância racial e social, ambos se revelam, no seu todo, tolerantes, porém os 

inquiridos à Direita demonstram uma atitude mais intolerante.  

 Para terminar, importa salientar ainda que os inquiridos mais à Esquerda são mais 

instruídos, pertencem a uma geração mais jovem e mais relacionados com o modo de vida 

urbano do que os inquiridos à Direita, como atesta as Tabelas 15 e 16. Neste sentido, vários 

autores (Inglehart, 1971; Jalali e Cabral, 2003; Jalali, 2007) confirmam a ideia de que as 

gerações mais jovens, mais instruídas e relacionados com os centros urbanos identificam-se 

com os valores pós-materialistas associados à Nova Política e à Nova Esquerda. 
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2. Conclusão 

 A revisão da literatura, ao longo da nossa investigação, aponta os partidos PS e PSD 

como sendo partidos que apresentam uma ideologia político-partidária bastante semelhante, o 

que os fez, ao longo da nossa democracia, ocupar o Centro do espectro político Esquerda-

Direita, ainda que o PS se identifique com a Esquerda e o PSD com a Direita. Outros autores 

identificam-nos como pertencendo à categoria dos partidos catch-all não apenas pelo seu 

pragmatismo ou pela sua volatilidade ideológica, mas também por serem os partidos que se têm 

demonstrado como alternativa de governo para os cidadãos. No entanto, estudos recentes 

apresentam uma nova face, ideológica do PSD e do PS, mais voltada para a Direita, sobretudo, 

do PSD, acusando-o de ceder ao neoliberalismo e de apresentar uma ideologia que representa 

um ataque ao Estado Social.  

 Partindo para a nossa investigação que teve como objetivo principal verificar de que 

forma a ideologia política Esquerda-Direita se encontrava representada nos programas 

eleitorais do PS e da coligação PàF, no discurso dos seus respetivos líderes e no eleitorado do 

concelho de Vila Real, importa salientar, primeiramente, que os nossos resultados vêm refutar 

a ideia de convergência ideológica entre os partidos PS e PSD. O programa eleitoral do PS 

identifica-se, ideologicamente, mais à Esquerda do que o da coligação PàF, o qual além de 

apresentar uma ideologia mais direitista do que o PS, apresenta, ainda, um programa com uma 

tendência, no que respeita sobretudo a aspetos económicos, liberal, resultado da atual crise 

económica. No entanto, indo ao encontro da literatura, ambos os partidos continuam a 

demonstrar forte apreço por medidas a favor da expansão do Estado Social, apresentando-o 

como a categoria que surge com maior relevância em ambos.  

 Numa visão geral sobre o programa de ambas as frentes políticas, podemos realçar que 

o PS demonstra-se mais a favor da intervenção do Estado na economia, das nacionalizações e 

da regulação dos mercados comparativamente com a PàF, no entanto esta aproxima-se do PS 

no que respeita à regulação do mercado e de outras medidas de Esquerda, porém a diferença 

fundamental assenta nas categorias “Ortodoxia Económica” e “Livre Iniciativa”, que assentam 

num modelo económico mais liberal e capitalista, com uma politica orçamental mais audaz.  

 Deste modo, importa voltar à crise económica que se adensou sobre os céus dos Estados 

europeus. A literatura demonstra, de facto, que a crise económica faz com que haja repercussões 

gravíssimas no plano governamental e ideológico, exigindo, por vezes, que os partidos agem e 

apliquem medidas que não se enquadram com a sua identidade ideológica e a principal vítima 

destas medidas acaba por ser sempre o Estado Social. 
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 Observando os nossos resultados, o impacto da crise económica em Portugal, Espanha, 

Grécia, Itália e Irlanda é bastante elucidativo pelos valores ideológicos, dentro da dimensão 

Esquerda-Direita, que os maiores partidos de Esquerda e Direita apresentam. Verificou-se, de 

facto, uma cedência dos partidos de Esquerda às medidas neoliberais exigidas não apenas pela 

Troika mas também pela crise em geral. De acordo com os nossos resultados, houve, 

efetivamente, sobretudo em termos económicos, uma deslocação paralela dos partidos para a 

Direita do espectro. No caso português – não esquecendo as medidas austeras exigidas pelo 

resgate financeiro – o PSD foi mesmo além da Troika, como referem alguns autores, ao 

apresentar-se, em termos económicos, como o partido de Direita mais relevante dos respetivos 

países que mais se deslocou, de 2010 para 2014, para a Direita do espectro político, ocupando 

uma posição neoliberal. Já o PS desloca-se também para a Direita, mas não chega a ocupar o 

lado da Direita do espectro. 

 Com a assinatura do memorando da Troika em Portugal, apuráramos, de acordo com os 

nossos resultados, um impacto redutor sobre as politicas de expansão do Estado Social. 

Observando os programas eleitorais do PS e PSD, de 2009 e 2011, verificou-se, portanto, uma 

redução no investimento público e um aumento significativo das medidas económicas em 

ambos os partidos, sobretudo, do PS.   

 No que respeita ao debate televisivo entre António Costa (PS) e Pedro Passos Coelho 

(PàF), António Costa (PS) opta por um discurso esquerdizante comparativamente ao discurso 

do seu opositor, no entanto ambos se demonstraram bastante preocupados em criar novos postos 

de trabalho. Importa salientar que a diferença está no modo de solucionar os problemas 

apresentado por ambos, pois as medidas são semelhantes. Contudo, os valores de Esquerda 

encontram-se mais manifestos no discurso de António Costa (PS) e os valores de Direita no 

discurso de Pedro Passos Coelho (PàF), embora a diferença seja mais significativa nos valores 

de Esquerda adotados pelo António Costa (PS).  

 No atinente à presença da díade política Esquerda-Direita no eleitorado do concelho de 

Vila Real, a presente investigação permitiu-nos concluir que, à semelhança dos resultados de 

outros estudos presentes na literatura, subsiste a tendência das pessoas em se autocolocarem no 

Centro do espectro político, aquando questionadas sobre a posição que ocupam na escala 

política Esquerda-Direita. Essa tendência revelou ser, fortemente, influenciada pela orientação 

partidária do inquirido, levando-nos a concluir que as pessoas, aquando questionadas, recorrem 

a um exercício de reflexão sobre a posição que ocupa, na respetiva escala, o seu partido político 

e, só depois, de acordo com esse resultado é que atribuem uma posição a si próprias.  
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 Sendo o concelho de Vila Real um concelho manifestamente de Direita, a julgar pelos 

resultados eleitorais ao longo de toda a democracia (vide:http://eleicoes.cne.pt), esta 

investigação procurou averiguar a que campo político, Esquerda ou Direita, o eleitorado 

pertence em termos ideológicos, pelo que, através da análise dos nossos resultados, verificámos 

que o eleitorado do concelho de Vila Real pertence, ideologicamente, ao campo da Direita, na 

posição 6 e 7, na escala de 1, Esquerda e 10, Direita. No entanto, revelou-se ainda que existe 

uma tendência em as pessoas se autocolocarem numa posição mais à Esquerda do que aquela 

que realmente ocupam.  

 No que diz respeito ao nível de compreensão e de reconhecimento, por parte do 

eleitorado, da dimensão ideológica Esquerda-Direita, os nossos resultados demonstraram que, 

ainda que haja um elevado reconhecimento da escala pela maioria dos inquiridos, subsiste uma 

elevada percentagem de inquiridos que apresenta dificuldades em compreender e reconhecer 

os vários campos ideológicos quer da Esquerda quer da Direita, o que demonstrou aumentar 

com os inquiridos mais instruídos ou pertencentes a uma faixa etária mais envelhecida.  

 Os nossos resultados vão, ainda, ao encontro do que vários estudos têm apresentado 

como sendo o perfil dos inquiridos de Esquerda e de Direita. Nos nossos resultados, à 

semelhança da literatura, os inquiridos, considerados de Direita, revelam-se mais religiosos, 

intolerantes aos imigrantes, a favor da ordem social e mais céticos em relação ao aborto, 

comparativamente com os de Esquerda. Os inquiridos de Esquerda identificam-se mais, 

comparativamente aos da Direita, com os novos valores e clivagens, aliadas à nova sociedade 

não económica e assente nos valores pós-materialistas a favor dos movimentos libertários e 

ambientais.  

 Em termos teóricos, a díade política Esquerda-Direita continua a fazer sentido no 

universo político na imensa maioria das democracias ocidentais. Apesar das críticas de que esta 

díade tem sido alvo ao longo dos anos, alegando a sua falta de capacidade em lidar com os 

novos temas aleados a um mundo globalizado, a verdade é que serve, diariamente, de 

mecanismo não apenas de orientação, mas também de linguagem política para todos os 

envolvidos num mundo civilizado e político. A nossa investigação demonstrou-nos ainda que 

esta díade política tem adquirido novos significados atinentes a cada campo político, que são, 

efetivamente, influenciados por fatores socioeconómicos e culturais de uma determinada época. 

 De forma a terminar, importa salientar que consideramos que alcançámos os objetivos 

a que nos propusemos para a elaboração desta investigação. À semelhança de outros estudos, o 

PS e o PSD sofreram uma deslocação ideológica para a Direita do espectro, sobretudo, o PSD 

no que respeita a assuntos económicos. A crise económica que abrangeu os países da Europa 
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do Sul teve um forte impacto na identificação ideológica dos partidos, sobretudo, naqueles que 

estiveram a governar sob medidas austeras decorrente da Troika. Os líderes partidários que 

estiveram em debate televisivo demonstraram um discurso assente nos ideais do seu partido, 

indo ao encontro da posição ideológica que estes ocupam de acordo com vários estudos. 

 No que respeita à presença da dicotomia Esquerda-Direita no eleitorado do concelho de 

Vila Real, há, de facto, uma elevada percentagem de inquiridos que apresentam uma ideologia 

política que não corresponde à do partido em que votariam se houvesse eleições e, à semelhança 

de outras investigações, a sua capacidade em se orientarem e se autoposicionarem, dentro desta 

dimensão política, continua a apresentar falta de conhecimento dos vários campos que 

compõem a díade política e uma forte influência da orientação partidária relativamente à sua 

autocolocação. 

 Neste sentido, esperamos que a nossa investigação acrescente valor às investigações e 

trabalhos que têm sido desenvolvidos nesta área e que possa, particularmente, servir como 

incentivo ao estudo político-ideológico dos cidadãos, nomeadamente, em Portugal.   
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Anexo I – Codebook  (Adaptado de Rocha, 2012) 

 Codebook 

 Criação de emprego 

Aumento das Reformas e Pensões 

Mais apoios sociais aos cidadãos 

Posição favorável ao RSI 

Posição desfavorável ao RSI 

Aumento Salário Mínimo Nacional 

Defesa dos direitos dos trabalhadores 

Contra a Privatização da Segurança Social 

 
 Codebook 

 Defesa do investimento público 

Defesa do investimento privado 

Nacionalização (empresas e banca) 

Privatizações das empresas estatais 

Incentivos às PME’s 

Defesa do setor produtivo e mercado interno 

 
 Codebook 

 

Aumento dos impostos 

Redução dos impostos 

Aumento da tributação ao setor bancário 

Aumento das deduções fiscais 

Redução das deduções fiscais 

 

 

1.
Po

lít
ic

as
 S

oc
ia

is
 

2.
 P

ol
íti

ca
s E

co
nó

m
ic

as
 

3.
 P

ol
íti

ca
s F

is
ca

is
 



 

 
 Codebook 

 

Maior investimento na educação 

Maior investimento na educação de adultos 

Defesa do Ensino Público 

Defesa do setor privado na educação 

 
  

Defesa dos valores de Direita (menções favoráveis à menor intervenção do Estado, como por 

exemplo: posições desfavoráveis ao RSI; menções favoráveis à privatização da Segurança Social, 

à redução do abono de família, ao estimulo de entidades privadas, à diminuição da dívida pública, 

ao aumento de impostos, do IVA, da sobretaxa do IRS; menções favoráveis à privatização do setor 

da saúde e da criação e apoio de entidades privadas; medidas a favor de uma educação privada...  

 

Defesa dos valores de Esquerda (menções favoráveis à maior intervenção do Estado, como por 

exemplo: criação de novos postos de trabalho; medidas favoráveis aos trabalhadores; medidas a 

favor do aumento do RSI; políticas contra a privatização da Segurança Social, e a favor de uma 

economia mais reguladora com a intervenção do Estado; diminuição dos impostos, do IVA, da 

sobretaxa do IRS; menções favoráveis ao investimento público no SNS, criando mais unidades 

hospitalares ou melhorando as suas condições; menções favoráveis ao ensino público em 

detrimento do privado... 

 

 

 

 

 

 

Maior investimento no SNS 

Defesa do SNS Público 

Privatização do SNS 

Parcerias com o setor privado e Terceiro Setor 

5.
  P

ol
íti

ca
s d

e 
E

du
ca

çã
o 

6.
 Id

eo
lo

gi
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4.
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ol
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Sa

úd
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Anexo II – Questionário 
 

Questionário sobre a ideologia política Esquerda-Direita no eleitorado do concelho de 

Vila Real 

 
O questionário que se segue procura conhecer a ideologia política do inquirido, situando-o na 

escala política Esquerda-Direita. Os resultados obtidos através deste questionário servem, única 

e exclusivamente, para fins académicos, mais concretamente, como fonte de apoio de uma 

dissertação de mestrado. São inquiridos apenas cidadãos que tenham idade igual ou superior a 

dezoito anos e que se encontrem recenseados no concelho de Vila Real. 

Lembre-se sempre, que garantimos, em absoluto, o anonimato e a confidencialidade das suas 

respostas.  

Obrigado 

 

Q1. Dentro das seguintes opções, selecione aquela que se adequa à sua idade. 

 

a) ___ 18-30 anos  

b) ___ 31-40 anos  

c) ___ 41-65 anos  

d) ___ ≥ 65 anos    

 

Q2. Dentro das seguintes opções, indique qual o seu sexo.  

 

a) ___ Masculino  

b) ___ Feminino   

 

Q3. Dentro das seguintes opções, indique aquela que se adequa às suas habilitações 

literárias. 

 

a) ___ 4º ano               

b) ___ 6º ano               

c) ___ 12º ano             

d) ___ Licenciatura  

e) ___ Mestrado          



 

f) ___ Doutoramento  

g) Outra: ______________________________________________________ 

 

Q4. Indique, por favor, a que freguesia pertence. 

 

 

Q5. Dentro das seguintes opções, indique aquela que se adequa à sua situação profissional. 

 

a) ___ Funcionário público                 

b) ___ Trabalho por conta de outrem  

c) ___ Trabalho por conta própria      

d) ___ Estudante                                  

e) ___ Reformado  

f) ___ Desempregado                          

 

 
Q6. Diga, por favor, a importância que atribui a cada um dos seguintes aspetos na sua 

vida. 

 
 Muito 

importante 

Importante Pouco importante Nada importante 

Trabalho     

Família     

Amigos e conhecidos     

Tempos livre     

Política     

Religião     

 
 

Q7. Dos grupos de pessoas que se apresentam na seguinte lista, diga, por favor, aqueles 
que não gostaria de ter como vizinhos.  

a) ___ Pessoas com passado criminal   

b) ___ Pessoas de outra raça                 

c) ___ Extremistas de esquerda             



 

d) ___ Alcoólicos                                   

e) ___ Extremistas de direta                  

f) ___ Famílias numerosas  

g) ___ Pessoas desequilibradas             

h) ___ Muçulmanos                              

i) ___ Trabalhadores imigrantes          

j) ___ Pessoas com SIDA                    

k) ___ Toxicodependentes                   

l) ___ Homossexuais                           

m) ___ Judeus                                       

n) ___ Ciganos                                     

o) ___ Cristãos                                     

 

Q8. De uma forma geral, acha que se pode confiar na maioria das pessoas ou, pelo 

contrário, acha que todo o cuidado é pouco? 

 

a) ___ Pode-se confiar na maioria das pessoas  

b) ___ Todo o cuidado é pouco  

c) ___ Indeciso                                                   

d) ___ Não sei                                                    

 

 

 

Q9. Várias razões podem explicar porque é que algumas pessoas em Portugal vivem com 

dificuldades económicas. Das cinco que a seguir se apresentam, diga qual a razão que, 

pessoalmente, considera mais importante. 

 

a) ___ Porque não têm sorte                                                    
b) ___ Porque são preguiçosos ou não têm força de vontade  
c) ___ Porque a sociedade é injusta                                        
d) ___ Porque é uma consequência inevitável do progresso   
e) ___ Nenhuma destas                                                           

 

 

 



 

Q10. Em que medida concorda ou discorda com cada umas das seguintes afirmações? 

 

 Concordo Discordo 

a)Quando os empregos são poucos devia-se dar prioridade aos portugueses em 
relação aos imigrantes 

  

b)Quando os empregos são poucos os homens têm mais direito ao trabalho do 
que as mulheres  

  

 

Q11. Sem contar com casamentos, funerais e batizados, com que frequência vai, 

atualmente, à Igreja? 

 

a) ___ Mais de uma vez por semana          

b) ___ Uma vez por semana                       

c) ___ Uma vez por mês                             

d) ___ Apenas nos dias religiosos/festivos  

e) ___ Uma vez por ano                               

f) ___ Muito raramente                                

g) ___ Nunca ou quase nunca                      

 

Q12.  Independentemente de ir ou não à Igreja, diria que é... 
 

a) ___ Uma pessoa religiosa        

b) ___ Uma pessoa não religiosa  

c) ___ Um ateu convicto              

 

Q13. De um modo geral, pensa que a sua igreja, em Portugal, fornece respostas 

convincentes a cada um dos seguintes aspetos? 

 

 SIM NÃO 

Os problemas morais e as 
necessidades do indivíduo 

  

Os problemas da vida familiar   
As necessidades espirituais das 
pessoas 

  

Os problemas sociais com que o 
nosso país se defronta 

  

 



 

Q14. Diga, por favor se acredita ou não: 

 
 SIM NÃO 

Em Deus   

Na vida depois da morte   

No inferno   

No céu   

No pecado   

 

Q15. Acredita na reincarnação, ou seja, que nós vivemos mais do que uma vez? 

 

a) ___ Sim  

b) ___ Não  

 

Q16. Qual das seguintes afirmações corresponde melhor às suas crenças? 

 

a) ___ Existe um Deus                                                                                       

b) ___ Existe uma espécie de espírito ou força viva                                          

c) ___ Não sei realmente o que pensar                                                               

d) ___ No fundo, penso que não existe nenhum absoluto, Deus ou força viva  

 

Q17. Utilizando a seguinte escala, 1(nada importante) e 10(muito importante), indique, 

por favor, qual a importância que Deus tem na sua vida. 

 
Nada 

importante 

          Muito 

importante 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

 

 

 

 

 



 

Q18. Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes 

afirmações. 

 

 Concordo 
totalmente 

Concordo Nem concordo 
nem discordo 

Discordo Discordo 
totalmente 

Os políticos que não 
creem em Deus não 
deviam ocupar cargos 
políticos 

     

As autoridades religiosas 
não devem influenciar as 
decisões dos governantes 

     

 

Q19. Em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações. 

 
 Concordo 

totalmente 
Concordo Nem 

concordo 
nem 

discordo 

Discordo Discordo 
totalmente 

Um homem só se sente realizado se 
tiver filhos 

     

Para que uma pessoa seja feliz precisa 
ter um casamento ou uma relação 
estável 

     

Os casais homossexuais deviam ter a 
possibilidade de adotar crianças  

     

Não faz mal duas pessoas viverem 
juntas, sem quererem casar  

     

Ter filhos é um dever para com a 
sociedade  

     

Compete a cada um decidir se há-de ter 
filhos ou não  

     

Quando um dos pais adoece gravemente 
ou fica incapacitado, o dever de tomar 
conta dele(a) é sobretudo dos filhos 
adultos.  

     

 

 

Q20. Hoje em dia fala-se da mudança de papeis/funções entre homens e mulheres. Diga-

me, por favor, se concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações. 

 Concordo 
totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Uma mãe que trabalha fora de casa pode ter uma 
relação tão carinhosa e sólida com os seus filhos 

    



 

 

Q21. Aprova ou desaprova o aborto nas seguintes circunstâncias? 

 
 Aprova Desaprova 

a)Quando a mulher não é casada   

b)Quando o casal não quer ter filhos   

 

Q22. Qual o seu interesse pela política? 

 

a) ___ Muito interesse      

b) ___ Algum interesse     

c) ___ Pouco interesse      

d) ___ Nenhum interesse  

 

Q23. Assinale qual a sua relação (Muita Simpatia; Alguma Simpatia; Pouca simpatia; 

Nenhuma) com cada um dos seguintes partidos (CDS/PP; PSD; PS; BE; PCP).  

 
 Muita 

simpatia 

Alguma 

simpatia 

Pouca 

simpatia 

Nenhuma 

simpatia 

CDS/PP     

PSD     

como uma mãe que não trabalha fora de casa 

Uma criança pequena (até ir para a escola) pode 
sofrer se a mãe trabalhar fora de casa 

    

Está certo que a mulher trabalhe, mas o que a 
maior parte das mulheres realmente quer é um lar 
e filhos  

    

Ser dona de casa/doméstica é tão compensador 
como ter um emprego 

    

A melhor maneira de a mulher ser independente 
é ter um emprego  

    

Marido e mulher devem ambos contribuir para o 
rendimento do agregado familiar  

    

De uma forma geral, os pais são capazes de 
cuidar dos filhos tão bem como as mães  

    

Os homens deviam ter tantas responsabilidades 
como as mulheres em relação à casa e aos filhos  

    



 

PS     

BE     

PCP     

 

Q24. Se amanhã houvesse eleições para a Assembleia da República em que partido 

votaria? 

a) ___ Bloco de Esquerda  

b) ___ CDS/PP                   

c) ___ PS                            

d) ___ PSD                         

e) ___ PCP                         

f) Outro:______________ 

 
Q25. Para cada uma das diferentes formas de ação política, gostávamos que nos dissesse 

se alguma vez fez, se não fez, mas admite fazer ou se não fez e não admite fazer em 

qualquer circunstância. 

 
 Sim, já fez Não fez, mas admite fazer Não fez e não admite 

fazer 
Assinar uma petição ou 
um abaixo-assinado 

   

Participar em boicotes    

Participar em 
manifestações 

   

Participar em greves não 
legais 

   

Ocupar edifícios ou 
fábricas 

   

 
 
Q26. Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião. 

 
___ Acho que a liberdade e a igualdade são importantes. Mas se tivesse de escolher entre as 

duas, escolheria a liberdade, ou seja, cada um poder viver em liberdade e desenvolver-se à 

vontade. 

___ A liberdade e a igualdade são importantes. Mas se tivesse de escolher entre as duas, 

escolheria a igualdade, ou seja, que ninguém seja desfavorecido e que as diferenças entre as 

classes sociais não sejam tão acentuadas.  

 



 

Q27. Em política as pessoas falam de Esquerda e Direita. Como se situaria, quanto às suas 

posições políticas nesta escala em que 1 representa a posição mais à Esquerda e 10 a 

posição mais à Direita. 

 
ESQUERDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DIREITA 

 

 
Q28. Há muito que os termos Esquerda e Direita ocupam a linguagem política universal. 

Na sua opinião, estes termos ainda fazem todo o sentido em serem utilizados pelos agentes 

políticos? Selecione a opção que achar mais correta. 

 

___ Sim. Estes dois termos fazem todo o sentido, atendendo à realidade política atual. 

___ Sim. Mas deviam ser atualizados os seus significados. 

___ Sim. Atualmente fazem muito sentido. 

___ Não. De acordo com a evolução da história política, não faz qualquer sentido esta divisão 

política. 

 

Q29. Como é que se posiciona face às seguintes opiniões. 

 

 

 
Q30. Como é que se posiciona face às seguintes opiniões. 

 

 

O Estado deve ser o 

principal responsável 

em assegurar a 

sobrevivência de 

todos 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

As pessoas devem ser 

as principais 

responsáveis por 

assegurar a sua 

sobrevivência 

Os desempregados 

deviam ter o direito 

de recusar o 

emprego que não 

querem 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Os desempregados 

deviam aceitar qualquer 

emprego ou então 

perder o subsídio de 

desemprego 

 

 



 

 

Q31. Como é que se posiciona face às seguintes opiniões. 

 

 

 

Q32. Como é que se posiciona face às seguintes opiniões. 

 

 

 

Q33. Como é que se posiciona face às seguintes opiniões. 

 

 

Q34. Como é que se posiciona face às seguintes opiniões. 

 

 

 

A competição é 

uma coisa má. 

As pessoas 

acabam por 

revelar o pior 

que há nelas 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

A competição é uma 

coisa boa. Estimula 

as pessoas a 

trabalhar mais e a 

desenvolver novas 

ideias 

O Estado devia 

controlar as 

empresas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

O Estado devia dar 

mais liberdade de 

ação às empresas 

Os salários 

deveriam ser 

quanto possíveis 

iguais 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Deveria haver 

incentivos para 

recompensar o 

esforço individual  

A propriedade 

do Estado na 

indústria e nos 

negócios devia 

aumentar 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

A propriedade 

privada na indústria 

e nos negócios devia 

aumentar 



 

Q35. Nesta questão, encontram-se algumas opiniões sobre a sociedade em que vivemos. 

Por favor, indique aquela que melhor corresponde à sua opinião.  

 

a) ___ A nossa sociedade deve ser radicalmente mudada através de ações revolucionárias. 

b) ___ A nossa sociedade deve ser mudada com base em reformas graduais. 

c) ___ A nossa sociedade deve ser mantida como está. 

 

Q36. Fala-se muito nos objetivos que Portugal deverá alcançar nos próximos 10 anos. Se 

tivesse que escolher, qual dos seguintes objetivos consideraria o mais importante? 

Selecione por ordem de preferência.  

 
 1 2 3 4 
Manter a ordem no país 
 

    

Dar aos cidadãos maior capacidade 
de participação nas decisões 
importantes do governo 
 

    

Combater o aumento dos preços 
 

    

Defender a liberdade de expressão 
 

    

 

Q37. Estamos perante uma lista de mudanças que podem vir a ocorrer num futuro 

próximo no nosso modo de vida. Diga, para cada uma delas, se acha que isso seria uma 

coisa boa, indiferente ou má. 
 Bom Mau Indiferente 

Menos importância ao dinheiro e aos bens materiais    
Mais respeito pela autoridade    

 

Q38. Das seguintes instituições, diga, por favor, qual o grau de confiança que lhe inspira 

cada uma delas 

 
 Muita 

confiança 

Alguma 

confiança 

Pouca 

confiança 

Nenhuma 

confiança 

a) Igreja     

b) Forças Armadas     
c) Sistema educativo     



 

d) Comunicação 

social/imprensa 
    

e) Sindicatos     
f) Polícia     
g) Administração pública     
h) Sistema de segurança social     
i) União Europeia     
j) Nato     
k) Organização das Nações 

Unidas 
    

l) Sistema Nacional de Saúde     
m) Sistema judicial/tribunais     
n) Grandes empresas     
o) Organizações ambientalistas     
p) Partidos políticos     
q) Governo     

 

Q39. De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação com o modo como a democracia 

tem evoluído em Portugal? 

a) ___ Muito satisfeito 

b) ___ Satisfeito 

c) ___ Pouco satisfeito 

d) ___ Nada satisfeito 

 

Q40. As pessoas têm opiniões sobre a forma como os países deviam ser governados. em 

relação a Portugal como é que acha que o país está a ser governado, na seguinte escala, 

em que 1 significa muito mal e 10 muito bem? 

 
Muito mal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito bem 

 

 

 

 

 



 

Q41. Diga como avalia cada uma das seguintes formas de governo para Portugal. 

 

 Muito 

boa 

Boa Má Muito 

má 

Ter um líder forte que não tenha que 

se preocupar nem com o parlamento 

nem com as eleições 

    

Serem os especialistas e não os 

governantes a tomar as decisões de 

acordo com o que consideram ser 

melhor para o país 

    

Serem as Forças Armadas a governar 

o país 
    

Ter um sistema político democrático     

 

Q42. Utilizando a seguinte escala, em que 1 significa SEMPRE e 10 NUNCA, diga se acha 

que se justificam as seguintes ações 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Reivindicar benefícios do Estado a 
que não se tem direito 

          

b) Não pagar impostos se tiver 
oportunidade 

          

c) Apropriar-se do carro de outra pessoa 
sem pedir licença, para dar uma volta 

          

d) Fumar marijuana ou haxixe           
e) Mentir para seu próprio interesse           
f) Ter uma ligação com outra pessoa 

sendo casado(a). 
          

g) Aceitar um suborno no cumprimento 
dos seus deveres 

          

h) Homossexualidade           
i) Aborto           
j) Divórcio           
k) Eutanásia           
l) Suicídio           
m) Não passar recibos para não pagar 

impostos 
          

n) Ter relações sexuais com parceiros 
ocasionais 

          

o) Não pagar a tarifa num transporte 
público 

          



 

p) Prostituição           
q) Experiências cientificas com 

embriões humanos 
          

r) Manipulação genética de alimentos           
s) Inseminação artificial ou fertilização 

in vitro 
          

t) Pena de morte           

 

Q43. Sente orgulho em ser português? 

a) ___ Muito orgulho 

b) ___ Algum orgulho 

c) ___ Pouco orgulho 

d) ___ Nenhum orgulho 

 

Q44. Há quem manifeste alguns receios em relação à construção da União Europeia. Vou 

ler-lhe uma lista de exemplos. Gostaria que me dissesse se, atualmente, também sente 

alguns desses receios. (1) muito receio - (10) nenhum receio. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Perda da segurança social            
Perda da identidade e da 

cultura nacionais 
          

O país ter de pagar cada vez 

mais para a união europeia 
          

Diminuição da influência de 

Portugal no mundo 
          

Diminuição dos postos de 

trabalho em Portugal 
          

 

Q45. Algumas pessoas acham que a unificação da Europa devia ir mais longe. Outras 

pessoas acham que já foi longe de mais. Utilizando esta escala, qual a sua posição 

relativamente a este assunto, numa escala de 1 a 10 em que 1 significa "devia ir mais 

longe" e 10 que "já foi longe de mais" 

 

A unificação 
devia ir mais 
longe 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A unificação já foi 
longe demais 



 

 

Q46. Há pessoas de países menos desenvolvidos que vêm trabalhar para Portugal. Na sua 

opinião, o que é que o governo português devia fazer? 

 

a) ___ Devia deixar vir trabalhar para Portugal todos os que quisessem. 

b) ___ Devia deixar desde que houvesse empregos disponíveis. 

c) ___ Devia estabelecer limites rigorosos ao número de trabalhadores estrangeiros em 

Portugal. 

d) ___ Devia proibir a vinda de trabalhadores estrangeiros para Portugal. 

 

Q47. Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da escala 

se situa a sua opinião pessoal. 

 
Os imigrantes não tiram 
postos de trabalho das 
pessoas dos países para onde 
vão. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Os imigrantes tiram postos 
de trabalho das pessoas dos 
países para onde vão. 

 

Q48. Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da escala 

se situa a sua opinião pessoal. 

 
Os imigrantes não 
empobrecem a vida cultural 
do país para onde vão. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Os imigrantes empobrecem 
a vida cultural do país para 
onde vão 

 

 

 

 

Q49. Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da escala 

se situa a sua opinião pessoal. 

 
É melhor, para o bem da 
sociedade, que os imigrantes 
mantenham os seus 
costumes e tradições. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 É melhor, para o bem da 
sociedade, que os 
imigrantes não mantenham 
os seus costumes e 
tradições, mas que adotem 
os costumes do país. 

 



 

Q50. Em que medida se preocupa com as condições de vida das seguintes pessoas em 

Portugal.  

 
 Muito Bastante Em certa medida Pouco Nada 

Os idosos em Portugal      
Os desempregados em 
Portugal 

     

Os imigrantes (estrangeiros a 
viver em Portugal) 

     

Os doentes e deficientes em 
Portugal 

     

Crianças de famílias pobres 
que vivem em Portugal 

     

 

Q51. Sobre algumas afirmações sobre o ambiente. 

 

 Concordo 
totalmente 

Concordo Discordo Discordo 
totalmente 

Eu daria uma parte do meu rendimento se tivesse a 
certeza que o dinheiro seria usado para prevenir a 
poluição ambiental. 

    

O planeta Terra já quase não consegue suportar todos 
os seres humanos que nele vivem. 

    

As intervenções humanas sobre a Natureza têm 
muitas vezes consequências desastrosas 

    

A natureza conseguirá sempre superar os efeitos 
negativos da industrialização 

    

a humanidade foi criada para "governar" a Natureza     

Se as coisas continuarem como até aqui, uma 
catástrofe ecológica generalizada será inevitável 

    

 
 


