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Resumo 

 

 

A corrupção tem-se revelado nas últimas décadas, um fenómeno endémico nas 

democracias ocidentais. Descrita como complexa, versátil e multidimensional, a corrupção 

é difícil de definir, de medir e de explicar. A conotação maioritariamente negativa que 

apresenta torna as atitudes e opiniões sobre o fenómeno, unanimemente negativas. A 

corrupção tem sido frequentemente alvo de debates e discussões em diversos meios de 

comunicação social, tratando-se de um fenómeno que preocupa a sociedade.  

 Para o estudo das representações da corrupção foi eleito como referencial teórico e 

metodológico, a Teoria das Representações Sociais. Esta teoria pretendia reativar o 

interesse da psicologia social pelos problemas que afetam e preocupam as pessoas no seu 

quotidiano. A Teoria das Representações Sociais foi apenas recentemente aplicada à 

corrupção. Assim, apesar de o fenómeno ser foco de interesse público, os estudos que 

abordam as representações sociais da corrupção são ainda escassos. Deste modo, 

considera-se que a dimensão do fenómeno torna premente aprofundar o conhecimento 

relativo ao objeto social corrupção. 

O objetivo da presente investigação é estudar as representações sociais da 

corrupção, em particular, a influência da corrupção política nas representações da 

corrupção. Estabelece-se uma comparação entre dois concelhos do norte do país: 

Gondomar e Porto. O estudo incide especificamente no conteúdo da representação do 

fenómeno, no nível de condenação e na punição atribuídas a diferentes tipos de 

comportamentos corruptos, e na influência da preferência partidária no nível de 

condenação atribuído aos comportamentos. A finalidade é compreender se existem 

diferenças nas representações sociais da corrupção em função dos benefícios para a 

população, provenientes do envolvimento de um autarca em atividades corruptas. 

Os resultados evidenciaram que os residentes em Gondomar são mais tolerantes 

relativamente a comportamentos de clientelismo, que beneficiam a população e não apenas 

um indivíduo. Verificou-se também que os residentes neste concelho, que apoiam o partido 

a que pertencia o autarca envolvido num processo de corrupção condenam menos 

severamente todos os tipos de comportamentos corruptos.  

 

Palavras-chave: Corrupção, Política, Representações sociais. 
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Abstract 

 

 

Corruption has proved in recent decades, endemic in Western democracies. 

Described as complex, versatile and multidimensional, corruption is difficult to define, 

measure and explain. The mostly negative connotation which features makes the attitudes 

and opinions about the phenomenon, universally negative. Corruption has often been the 

target of debates and discussions in various media, because it’s a phenomenon that worries 

society. 

For the study of representations of corruption, was elected as theoretical and 

methodological frame The Theory of Social Representations. This theory intended to 

reactivate the interest of social psychology by problems that affect and concern people in 

their daily lives. The Theory of Social Representations was only recently applied to 

corruption. Thus, although the phenomenon be focus of public interest, studies that address 

the social representations of corruption are still scarce. Therefore, it is considered that the 

extent of the phenomenon makes it urgent to deepen the knowledge on the social object 

corruption. 

The goal of this research is to study the social representations of corruption, in 

particular, the influence of political corruption in the representations of corruption. 

Establishes a comparison between two municipalities in the North of the country: 

Gondomar and Porto. The study focuses specifically on the contents of the representation 

of the phenomenon, in sentencing level and punishment assigned to different types of 

corrupt behavior, and in partisan preference influence sentencing level assigned to 

behaviors. The purpose is to understand whether there are differences in social 

representations of corruption according to the population benefits from the involvement of 

a mayor in corrupt activities. 

The results showed that residents in Gondomar are more tolerant with regard to 

clientelism behaviors that benefit the population and not just an individual. It was also 

verified that residents in this municipality, who support the party to which he belonged the 

mayor involved in a process of corruption less severely condemns all the types of corrupt 

behavior. 

 

Keywords: Corruption, Politics, Social representations.  
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Résumé 

 

 

La corruption c'est avéré dans les dernières décennies un phénomène endémique 

dans les démocraties occidentales. Décrit comme complexe, polyvalente et 

multidimensionnelle, la corruption est difficile à définir, mesurer et expliquer. La 

connotation négative attribuée pour la plupart rend les attitudes et les opinions sur le 

phénomène, universellement négative. La corruption a souvent été la cible de débats et de 

discussions dans différents médias, pars que s’agit d’un phénomène qui préoccupe la 

société. 

 Pour l'étude des représentations de la corruption, a été élu comme cadre théorique 

et méthodologique la Théorie des Représentations Sociales. Cette théorie destinée à 

relancer l'intérêt de la psychologie sociale par les problèmes qui touche et préoccupe les 

personnes dans leur vie quotidienne. La Théorie des Représentations Sociales a été 

appliquée que récemment à la corruption. Bien que le phénomène soit mis au point 

d'intérêt public, les études qui portent sur les représentations sociales de la corruption sont 

encore rares. Ainsi, il est considéré que l'ampleur du phénomène, rendre urgence 

d'approfondir les connaissances sur l'objet social corruption. 

 L'objectif de cette recherche est d'étudier les représentations sociales de la 

corruption, en particulier, l'influence de la corruption politique dans les représentations de 

la corruption. S’établit une comparaison entre deux municipalités dans le nord du pays : 

Gondomar et Porto. L'étude se concentre spécifiquement sur le contenu de la 

représentation du phénomène, dans le niveau de la condamnation et la punition assignée 

aux différents types de comportement corruptif et de l’influence des préférences partisanes 

au niveau de la condamnation attribué à ces comportements. Le but est de comprendre s'il 

y a des différences dans les représentations sociales de la corruption selon les avantages 

pour la population provenant de l'implication d'un maire en activités de corruption. 

 Les résultats ont montré que les résidents à Gondomar sont plus tolérants en ce qui 

concerne les comportements de clientélisme qui profitent à la population et pas seulement 

un individu. Il a été également vérifié que les résidents de cette municipalité, qui 

soutiennent le parti auquel appartenait le maire engagé dans un processus de corruption 

condamne moins sévèrement toute les types de comportement corruptif. 

 

Mots-clés : Corruption, Politique, Représentations sociales. 
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Introdução 

 

 As representações sociais constituem um código coletivo construído através da 

comunicação nas interações sociais entre os membros de uma sociedade. Este código 

permite ao indivíduo identificar e classificar a realidade social em que se insere 

(Moscovici, 2003) e construir ideias e opiniões acerca de diversos fenómenos (Howarth, 

2006). Um destes fenómenos é a corrupção.  

 A corrupção é um fenómeno difícil de definir e de medir. As perceções dos 

indivíduos sobre a corrupção são complexas e estão em constante redefinição. Assim, o 

estudo deste fenómeno revela-se bastante pertinente (Sousa & Triães, 2008a).  

 As sociedades convivem há vários séculos com a corrupção. No entanto, nas 

últimas décadas este fenómeno adquiriu maior visibilidade, nomeadamente a corrupção 

política. Esta enfraquece a democracia, desacreditando-a (Della Porta & Mény, 1995), 

diminuindo a confiança interpessoal e governamental (Mishler & Rose, 2001, cit. in 

Manzetti & Wilson, 2007). Contudo, as governações corruptas prevalecem, apesar da má 

reputação, aliciando os eleitores com recurso a redes de clientelismo (Manzetti & Wilson, 

2007) e a uma maior eficácia na resolução dos problemas dos cidadãos, ainda que, com 

recurso a meios ilícitos (Figueiredo, 2004). Estas são estratégias eleitorais vencedoras para 

os políticos corruptos (Manzetti & Wilson, 2007).   

Recentemente, a corrupção tornou-se um tema muito em voga na realidade 

portuguesa. Assim, considera-se pertinente analisar cientificamente as representações 

sociais da corrupção, estabelecendo uma comparação entre os concelho de Gondomar e do 

Porto, atentando ao nível de condenação e à punição conferida a comportamentos 

corruptos. Este é o objetivo do presente estudo.  

No primeiro capítulo é apresentado o enquadramento teórico, referente às 

representações sociais. No segundo capítulo aborda-se o objeto de estudo e a sua 

relevância como alvo de investigação científica. Apresenta-se, ainda, os objetivos do 

estudo e as hipóteses formuladas com base na revisão teórica das temáticas a analisar. O 

terceiro capítulo expõe a metodologia de investigação. É apresentada a amostra do estudo, 

o questionário utilizado e o procedimento adotado para a recolha dos dados a analisar. É 

ainda descrita a análise estatística realizada aos dados recolhidos. No quarto capítulo 

apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos. Por último, no quinto capítulo é 

apresentada a conclusão do estudo realizado, expondo uma perspetiva generalizada das 

representações sociais da corrupção construídas pela população em estudo.  
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Capítulo 1. 

A Teoria das Representações Sociais 
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A Teoria das Representações Socias foi desenvolvida por Serge Moscovici e a sua 

primeira base teórica é associada à obra La Psychanalyse Son Image et Son Public, 

publicada pela primeira vez em França em 1961. Esta surge por oposição a teorias 

individualistas que dominavam a psicologia social, em particular, o behaviorismo. Esta 

teoria pretendia reativar o interesse da psicologia social pelos problemas que afetam e 

preocupam os indivíduos no seu quotidiano (Moscovici, 2003). Dado que a teoria 

apresenta um elevado potencial para intervir nos problemas sociais contemporâneos 

(Moscovici, 2003), esta deve manter-se crítica e não ignorar temas que preocupam os 

indivíduos (Howarth, 2006).  

 

 

1.1. Definição de representações sociais 

 

A complexidade das representações sociais é expressa nas inúmeras definições 

avançadas para este fenómeno (Howarth, 2006). 

A primeira definição proposta por Moscovici (1976, cit. in Ribeiro, 2011) tem 

origem no conceito de representação coletiva de Emile Durkheim. Para Durkheim (1989, 

cit. in Howarth, 2006) existiam duas fontes de influências sobre a maneira de pensar e de 

atuar dos indivíduos: a consciência coletiva, constituída por representações coletivas, e a 

consciência individual, constituída por representações individuais. As representações 

individuais são interpretações pessoais de cada indivíduo. As representações coletivas são 

comuns aos membros de uma sociedade, determinam a forma como os indivíduos pensam, 

sentem e representam o mundo (Moscovici, 1988). São impostas à sociedade e 

demonstram-se estáticas e dificilmente modificadas (Poeschl, 2003; Howarth, 2006).  

Para Moscovici (1988) o conceito de representações coletivas encontra-se 

desatualizado. Segundo este autor, atualmente as representações não estabelecem um 

pensamento cristalizado partilhado unanimemente pelas sociedades durante gerações, uma 

vez que as sociedades atuais se caracterizam pela diversidade e mudança constante. A 

crescente globalização e uma cultura individualista propiciam a heterogeneidade e a 

constante mudança nas sociedades, o que, consequentemente provoca transformações nas 

representações desusadas ou origina novas representações, proporcionando a existência de 

múltiplas representações diferentes de um mesmo objeto social (Poeschl, 2003; Ribeiro, 

2011).  
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Por estes motivos, a noção de representações sociais de Moscovici (1976, cit. in 

Ribeiro, 2011) opõe-se à de Durkheim, baseando-se na dialética entre cooperação e 

conflito, processos essenciais na formação de uma representação. A cooperação permite 

debater e construir realidades sociais com base num código comum (Wagner, Duveen, 

Verma & Themel, 2000). O conflito proporciona debate sobre a competição entre 

diferentes sistemas de conhecimento. Estas tensões impedem a estagnação das 

representações, possibilitando a comunicação, a transformação e a inovação (Howarth, 

2006). Nas sociedades atuais tudo é questionado e nada é aceite sem resistência e debate 

(Jovchelovitch, 2001).  

Neste sentido, segundo Moscovici (2003) a Teoria das Representações Sociais 

pretende precisamente abordar a produção e circulação de ideias numa sociedade 

heterogénea e em permanente mudança. O autor defende uma sociedade pensante, em que 

o indivíduo num determinado contexto social não se limita a ser um recetor passivo, mas 

desempenha um papel ativo na (re)construção da realidade social (Moscovici, 2005, cit. in 

Silva, 2011). 

Os críticos da teoria das representações sociais defendem que uma clara definição 

do conceito de representação social é inexequível, pois consideram a teoria inconsistente, 

confusa, fragmentada e a sua investigação muito divergente (Parker, 1987; McKinlay & 

Potter, 1987; Howarth, 2006). Contudo, apesar desta crítica, foram várias as tentativas de 

descrever o conceito.  

Mais particularmente, Mocovici (2003) define as representações sociais como 

sistemas de valores, ideias e práticas que permitem a comunicação entre os membros de 

uma comunidade, construindo um código comum para nomear vários aspetos do mundo 

social e da realidade individual e grupal. Esta é, portanto, uma forma de conhecimento 

social. 

Outros autores avançaram também definições para o conceito, tal como Jodelet 

(1991, cit. in Howarth, 2006). A autora define representações sociais como imagens que 

condensam diversos significados, permitindo que as pessoas construam uma interpretação 

sobre o que as rodeia. São categorias que permitem ao indivíduo classificar circunstâncias, 

fenómenos e pessoas com que se depara, e estabelecer ideias sobre eles (Howarth, 2006).  

Assim, as representações sociais são vivas, dinâmicas, multidimensionais e 

caracterizam-se pela pluralidade. São definidas como um conjunto de conceitos produzidos 

nas relações interpessoais do quotidiano (Howarth, 2006). Para Moscovici (2003), apesar 

de habitarem no pensamento, as representações sociais constituem uma forma de realidade.  
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1.2. A estrutura interna das representações sociais  

 

Para Moscovici (1976, cit. in Poeschl, 2003) a estrutura interna da representação 

social é constituída por três dimensões que podem variar em função dos grupos: a 

informação, o campo da representação e a atitude. A informação refere-se à quantidade e à 

qualidade de conhecimentos que um grupo possui acerca de um objeto social. Esta pode 

ser vasta, reduzida ou inconsistente. O campo da representação consiste na organização dos 

elementos da representação, incluindo afirmações, juízos, relações com indivíduos ou 

grupos. A atitude é a orientação positiva ou negativa relativamente ao objeto da 

representação. Esta é a dimensão mais frequente e pode existir independentemente da 

informação disponível sobre o objeto e da organização do campo de representação 

(Poeschl, 2003), o que pode indicar que antes de representar algo, existe um 

posicionamento prévio relativamente ao objeto em causa (Moscovici, 2003; Poeschl, 

2003).  

Na estrutura das representações sociais importa ainda salientar o sistema central e o 

sistema periférico (Abric, 1984, cit. in Poeschl, 2003).  

O sistema central, constituído pelo núcleo central, integra um ou vários elementos 

que definem a representação e lhe conferem significado. É rígido, estável e reflete a 

homogeneidade do grupo. Este sistema cria e organiza a representação em função da 

natureza do objeto e da relação do grupo com o objeto. É essencialmente social e define os 

princípios fundamentais a partir dos quais se constituem as representações. O sistema 

central assegura a coerência da representação, a sua estabilidade e manutenção no tempo 

(Abric, 1994, cit. in Ribeiro, 2011; Poeschl, 2003). Neste sentido, a transformação da 

representação implica uma modificação do núcleo central (Poeschl, 2003). 

O sistema periférico é constituído por elementos periféricos que estão organizados 

em torno deste núcleo, encontrando-se dependentes dele (Abric, 1994, cit. in Ribeiro, 

2011). A sua função é proteger o núcleo central. Estes elementos são flexíveis, adaptando-

se à informação transmitida pelo contexto. Integram as experiências quotidianas 

individuais e, portanto, refletem a heterogeneidade do grupo (Poeschl, 2003; Ribeiro, 

2011).  
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1.3. Processo de formação das representações sociais  

 

O processo de formação das representações sociais destaca a sua natureza social 

(Ribeiro, 2011). Com efeito, as representações sociais são construídas inconscientemente, 

através de meios de comunicação social e do diálogo, troca de ideias e opiniões em 

interações sociais quotidianas entre os indivíduos de uma comunidade. A forma de 

construção inconsciente das representações sociais afeta a influência que a representação 

exerce sobre o indivíduo e sobre o grupo. Efetivamente, quanto menor a consciência da sua 

existência e da sua presença em determinados momentos, maior é a influência da 

representação social (Moscovici, 2003).   

As representações sociais são criadas no seio de grupos sociais através da 

comunicação. Portanto, diferentes processos de comunicação originam representações com 

conteúdos e organizações cognitivas diferentes, ou seja, originam representações diferentes 

(Poeschl, 2003).  

Na formação das representações sociais estão envolvidos dois processos cognitivos: 

a objetivação e a ancoragem (Poeschl, 2003). Estes dois processos, que ocorrem 

simultaneamente e não podem ser dissociados, ilustram a forma como o conhecimento se 

transforma em representações e como essas representações transformam a realidade 

(Moscovici, 1976, cit. in Silva, 2011; Poeschl, 2003).  

Para Moscovici (2003) ancorar significa classificar e nomear. O processo de 

ancoragem consiste na integração de informação não familiar na rede de categorias 

preexistente dos indivíduos (classificação). O novo objeto adquire as características da 

categoria em que se insere, sendo rotulado como familiar (nomeação) (Moscovici, 1988). 

Segundo Vergès (1989, cit. in Poeschl, 2003) o processo de inclusão de um objeto na rede 

de categorias ocorre em situações sociais específicas, nas quais as representações 

guardadas na memória coletiva são atualizadas. Depois de ancorar um objeto, é possível 

representá-lo e utilizá-lo na interação social como instrumento de comunicação 

(Moscovici, 2003; Poeschl, 2003).  

A ancoragem ocorre em dois momentos. O primeiro momento designa-se de 

categorização e o segundo de integração (Audebrand & Iacobus, 2008, cit. in Ribeiro, 

2011). Na fase de categorização classifica-se o objeto nos conceitos conhecidos. A cada 

objeto social é atribuído um valor positivo ou negativo e definida uma posição numa 

ordem hierárquica (Moscovici, 1981, cit. in Ribeiro, 2011). Na fase de integração o objeto 
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é integrado no sistema de pensamento preexistente (Silva, 2011). Assim, a representação 

torna-se disponível para ser usada pelos membros da comunidade (Ribeiro, 2011).  

O processo de objetivação permite compreender a forma como no senso comum 

uma palavra se materializa numa imagem, ou seja, como uma noção abstrata se transforma 

numa realidade concreta, externa e observável (Moscovici, 1976, cit. in Silva, 2011; 

Poeschl, 2003).  

A objetivação é composta por três fases: a fase de seleção, a fase de 

esquematização e a fase de naturalização (Moscovici, 2003). Na fase de seleção de 

informação são escolhidos os elementos que são facilmente relacionados com o objeto e 

com o seu significado. Na fase de esquematização, que resulta da fase de seleção, os 

elementos figurativos selecionados são organizados para formar uma imagem coerente e 

concreta de um objeto, originando o núcleo ou esquema figurativo. Na fase de 

naturalização, a imagem formada segrega-se do conceito inicial e torna-se uma entidade 

objetiva e observável na realidade. Esta descontextualização permite que o novo fenómeno 

deixe de ser percebido como um produto da atividade humana e passe a ser encarado como 

fazendo parte da realidade (Moscovici, 2003). Segundo Moscovici (1981, cit. in Ribeiro, 

2011) a diferença entre a imagem simbólica e a realidade desaparece. A imagem torna-se 

realidade. 

 

 

1.4. O metassistema  

 

O processo de formação, difusão e utilização das representações sociais, é uma 

forma de produção de conhecimento. Nos seus estudos sobre as representações sociais, 

Moscovici (1981, cit. in Ribeiro, 2011) atribuiu particular relevância ao estudo do 

conhecimento, defendendo a existência de dois universos do conhecimento: o 

conhecimento do universo consensual e o conhecimento do universo reificado. No 

universo consensual considera-se que a sociedade é constituída por indivíduos com igual 

capacidade para expor as suas opiniões e teorias, com o objetivo de solucionarem eventuais 

problemas. Neste universo consensual existem comportamentos, informações e formas de 

as expressar adequados a diferentes contextos. No universo reificado, pelo contrário, a 

sociedade é conceptualizada como um sistema com diferentes papéis e categorias, cujos 

membros não têm igual possibilidade de expor ideias e de representar a sociedade. 

(Moscovici, 1981, cit. in Ribeiro, 2011). O autor centrou-se sobretudo no estudo do 
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universo consensual, para compreender como o conhecimento científico é apropriado pelo 

senso comum (Moscovici, 1963), como se transforma em conhecimento comum e se torna 

uma herança cultural do pensamento e dos comportamentos (Moscovici, 2003).   

Esta apropriação de conhecimentos baseia-se na premissa de que todo o 

conhecimento é construído socialmente nas interações sociais quotidianas (Howarth, 

2006), onde ocorre a expressão e moldagem de opiniões, tendo como objetivo a aprovação, 

orientação ou compreensão das mesmas. Deste modo, é possível perceber que as 

representações resultam do pensamento natural, que tal como o pensamento científico, é 

marcado pela intervenção de dois sistemas cognitivos: o sistema operatório e o 

metassistema (Moscovici, 1976, cit. in Ribeiro, 2011). O sistema operatório desenvolve 

associações, deduções, inclusões. O metassistema controla, verifica e seleciona as 

operações cognitivas realizadas pelo sistema operatório. Orienta o pensamento social, 

definindo por exemplo, o que é caraterístico de um determinado grupo em detrimento do 

que é ilegítimo para esse mesmo grupo (Moscovici, 1976, cit. in Silva, 2011).  

O metassistema é composto por esquemas organizadores, normas adequadas a cada 

situação que regem as diferentes interações sociais em que o indivíduo participa e regulam 

quais as representações desejáveis mediante o contexto. As exigências do metassistema 

dependem do contexto social, das necessidades situacionais e da posição ocupada pelos 

grupos sociais de pertença (Staerklé & Doise, 2005, cit. in Ribeiro, 2011). Estas exigências 

caracterizam-se pela flexibilidade e, por isso, não devem ser encaradas como definitivas 

(Doise, 1993, cit. in Silva, 2011; Menin, 2006; Doise, 1990, cit. in Ribeiro, 2011).  

Assim, a influência do metassistema é clara nos mecanismos de objetivação e de 

ancoragem, em que a seleção da informação disponível difere mediante o grupo, bem 

como, a informação selecionada é diferentemente transformada em função da situação de 

comunicação (Doise et al., 1992, cit. in Silva, 2011)  

 

 

1.5. Funções das representações sociais  

 

As representações sociais têm uma importante utilidade para os indivíduos. Nas 

sociedades atuais, caracterizadas pela mudança rápida e constante, os indivíduos são 

pressionados para se adaptarem ao mesmo ritmo a que as mudanças ocorrem. Neste 

sentido, a utilidade das representações sociais centra-se na adaptação e no posicionamento 

em relação aos padrões comportamentais e aos valores, determinados pelo momento 
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histórico (Silva, 2011). Assim, apesar desta reconhecida utilidade, a Teoria das 

Representações Sociais pretende clarificar concretamente qual a real função das 

representações sociais (Moscovici, 2003).  

Para Moscovici (2003) as representações sociais têm duas funções principais: 

orientar os comportamentos na sociedade; permitir a comunicação fornecendo um código 

base para a interação social, e para nomear e classificar objetivamente os vários aspetos da 

realidade.  

Segundo Jodelet (1984, cit. in Silva, 2011) as representações sociais, que denomina 

de teorias sociais práticas, possuem um caracter pragmático e exercem essencialmente três 

funções: a função cognitiva de integração de novos elementos, a função de interpretação da 

realidade e a função de orientar as condutas e as relações sociais.  

Com recurso ao contributo de vários autores, as funcionalidades das representações 

sociais podem ser resumidas em quatro principais funções (Poeschl, 2003). A primeira 

função, a função de conhecimento, salienta que as representações sociais permitem 

compreender e explicar a realidade, integrando novos conceitos no pensamento 

preexistente, e estabelecer um quadro comum para possibilitar a comunicação (Silva, 

2011). A segunda função, a função justificativa ou protetora, refere-se ao processo de 

adaptação dos conceitos às normas, valores e comportamentos de um grupo, de modo a 

justificar as formas de pensamento e as relações com os outros grupos. A terceira função, a 

função identitária, realça que as representações sociais são formadas de maneira a adquirir 

e manter uma identidade pessoal e social positiva (Silva, 2011; Poeschl, 2003). A quarta e 

última função, a função orientadora, sublinha que as representações sociais guiam as 

atitudes, os comportamentos e as relações com outros grupos, definindo o que é tolerável e 

aceitável em determinado contexto social (Silva, 2011). 

Em síntese, as representações sociais são um sistema de interpretação da realidade, 

orientando a relação com o meio envolvente, organizando o comportamento e a 

comunicação dos indivíduos e dos grupos (Ribeiro, 2011). Orientam como se posicionar 

acerca de diversos aspetos do quotidiano, como os interpretar e como se pronunciar sobre 

eles (Jodelet, 1989, cit. in Ribeiro, 2011). Influenciam o sentido que os indivíduos 

atribuem ao mundo e a forma como o mundo molda os indivíduos (Howarth, 2006). As 

representações influenciam as suas ações, a forma como as explicam, e a forma como 

explicam as ações dos outros (Moscovici, 1988).  
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1.6. Representações sociais da corrupção  

  

As representações sociais constituem um código coletivo que permite ao indivíduo 

construir ideias e opiniões acerca de diversos fenómenos (Howarth, 2006). Um destes 

fenómenos, ao qual a Teoria das Representações Sociais foi recentemente aplicada, é a 

corrupção. Esta teoria revela-se um referencial teórico e metodológico relevante para a 

análise da corrupção, em virtude desta se tratar de um objeto socialmente importante, bem 

como de um fenómeno que suscita ampla controvérsia.   

Para que as conceções sobre a corrupção possam ser consideradas representações 

sociais, estas últimas têm de ser definidas como “conjuntos de conceitos, proposições e 

explicações originados na vida quotidiana no decurso de comunicações interpessoais” 

(Moscovici, 1981, cit. in Poeschl & Ribeiro, 2010, p. 427). Ora, os diálogos interpessoais, 

bem como os meios de comunicação social, que são a principal forma de difusão de 

informação sobre a corrupção (Poeschl & Ribeiro, 2010) têm particular influência nas 

opiniões que são construídas sobre o fenómeno (Poeschl & Ribeiro, 2010).  
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A corrupção é uma construção social, produto das interações sociais e da 

comunicação entre os membros de uma sociedade e, portanto, é uma representação social. 

Esta conceptualização permite prever que as perceções sobre este fenómeno variam 

consoante os grupos sociais e estão em constante redefinição (Bourdieu, 1979, cit. in 

Poeschl & Ribeiro, 2010; Sousa & Triães, 2008a). Assim, o estudo da corrupção revela-se 

pertinente. 

 

 

2.1. Definição de corrupção 

 

O termo corrupção tem uma origem latina que significa putrefação, decomposição, 

e no contexto social, deterioração moral (Poeschl & Ribeiro, 2010). Enquanto construção 

social, a corrupção apresenta-se como um conceito volátil, fluido e flexível, produto de 

interpretações que muda no espaço e no tempo (Sousa & Triães, 2008a).  

A corrupção é um comportamento desviante, o que a torna suscetível à condenação. 

No entanto, nem todas as situações são vistas como um desvio da norma, e portanto 

algumas manifestações são toleradas. Quanto mais o ato se aproxima da definição penal 

em vigor, maior a probabilidade de ser unanimemente condenado. Pelo contrário, existem 

diversas situações que, apesar de não constituírem uma violação da lei, são eticamente 

reprováveis pela sociedade. Assim, verifica-se que a perceção da corrupção não se rege 

necessariamente pela definição legal do fenómeno, demonstrando-se mais abstrata e 

flexível (Sousa & Triães, 2008a).  

A corrupção é, assim, um fenómeno difícil de definir, de medir e de explicar 

(Sousa, 2008). A maioria dos portugueses apresenta uma definição de corrupção que exclui 

uma grande variedade de comportamentos (Sousa & Triães, 2008a). Contudo, a 

inexistência de uma definição precisa e de um consenso sobre o seu significado não 

impede o diálogo sobre este fenómeno, nem os julgamentos sobre determinados 

comportamentos, ainda que estes julgamentos sejam, por vezes, contraditórios (Sousa & 

Triães, 2009a). 

 

 

2.2. Corrupção como fenómeno social 

 

A corrupção enquanto fenómeno social é considerada pelos cidadãos como um 
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comportamento desviante da norma social e do que é socialmente aceite. Este fenómeno 

não suscita posições dicotómicas. Ninguém se manifesta a favor da corrupção. Este 

julgamento moral é evidente na quase consensual condenação abstrata do fenómeno. 

Contudo, esta intolerância verifica-se apenas a nível simbólico, reconhecendo os 

parâmetros legais e os valores que norteiam a ordem pública, enquanto a nível estratégico 

se verifica que os cidadãos estão dispostos a abandonar estes valores quando colidem com 

os interesses privados (Sousa, 2008; Sousa & Triães, 2008b). Um exemplo desta 

transigência ocorre quando os indivíduos de uma zona carente de determinados serviços 

básicos, condescendem o alegado abuso de funções por parte do eleito que lhes 

proporcionará esses serviços (Sousa & Triães, 2008a).   

As eventuais vantagens da corrupção são consideravelmente menores do que os 

seus custos para a qualidade da democracia e para a sociedade (Jalali, 2008). Apesar de 

vulgarmente considerado um crime sem vítimas, a corrupção acarreta inúmeras 

consequências negativas, nomeadamente a manutenção e o aumento da pobreza, tornando-

se um obstáculo ao desenvolvimento económico e social (Poeschl & Ribeiro, 2010).  

A condenação atribuída pela população a este fenómeno pode variar em função da 

situação de corrupção em julgamento. Mais do que situações diferentes, Heidenheimer 

(1970, cit. in Sousa & Triães, 2008b) considerou que existem diferentes tipos de 

corrupção. Com efeito, este autor distinguiu tipos de corrupção com recurso a uma 

classificação cromática.  

A corrupção dita preta, onde se incluem os comportamentos de suborno e extorsão, 

pode ser definida como forma de corrupção considerada muito grave pela generalidade da 

população, ou seja, como uma violação grave da ética prevalente e, por isso, alvo de uma 

condenação mais rigorosa. Assim, há uma maior probabilidade de os indivíduos julgarem 

como corruptos os cenários que mais se aproximam do conceito penal de corrupção, 

mesmo quando envoltos em circunstâncias atenuantes (Sousa & Triães, 2008b). No 

entanto, uma prática ilegal pode não suscitar qualquer indignação social e, portanto, é 

simplista e irrealista presumir que tudo o que é ilegal é moral ou eticamente desaprovado 

pelos cidadãos ou que, reciprocamente, tudo o que é legal é moral ou eticamente aprovado 

(Sousa, 2008; Sousa & Triães, 2009b).  

A corrupção dita cinzenta abarca os cenários ambíguos, em que existe discrepância 

de julgamentos e a condenação coexiste com a tolerância perante estes comportamentos. 

Nesta categoria incluem-se comportamentos como oferta de prendas, conflitos de interesse, 

puxar os cordelinhos e o financiamento político (Sousa & Triães, 2008b). 
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A corrupção dita branca pode ser definida como as práticas mais toleradas pela 

comunidade, onde se inclui a cunha e a facilitação de bens públicos para privados, 

justificada como beneficiadora do desenvolvimento das comunidades locais (Sousa & 

Triães, 2008b). Posteriormente, Heidenheimer (2004, cit. in Jalali, 2008) notou uma 

crescente policromatização da análise da corrupção.  

Com efeito, nas sociedades europeias não existe uma condenação homogénea da 

corrupção, uma vez que determinados atos são socialmente condenados, como o suborno 

ou a extorsão, e outros são tolerados, como o puxar de cordelinhos ou a oferta de prendas 

(Sousa & Triães, 2009b). No caso de Portugal, os cidadãos condenam mais facilmente 

atores de responsabilidade pública que desconhecem, do que cidadãos e atores privados, ou 

aqueles que apoiaram e com quem estabeleceram relações. Uma maior possibilidade de 

individualizar a culpa aumenta a condenação da corrupção. É assim possível perceber que 

os julgamentos de atos de corrupção são complexos, multidimensionais e não uniformes. 

Estes julgamentos são mais severos quando os prejudicados são os cidadãos comuns e 

quando os benefícios revertem a favor de indivíduos, do que se reverterem a favor da 

comunidade (Dores, 2008). A corrupção de tipo Robim dos Bosques tem elevada aceitação 

na sociedade portuguesa, o que expressa uma cultura cívica muito assente na satisfação de 

necessidades básicas (Sousa & Triães, 2009b).  

No pensamento de Merton (1938, cit. in Lopes, 2009), uma estrutura social ideal 

deveria permitir aos indivíduos alcançar os objetivos determinados culturalmente, através 

de meios socialmente estabelecidos. Mas se a ênfase colocada nos objetivos for mais 

acentuada comparativamente com a que os meios institucionais adotam para os alcançar, 

cria-se um estado de anomia (Bernburg, 2002, cit. in Lopes, 2009). Nesta situação é 

espectável que o comportamento desviante prolifere (Lopes, 2009). A má organização dos 

serviços públicos, o fraco desempenho do aparelho estatal, a ausência de fiscalização e de 

uma cultura de serviço público, criam a oportunidade para os funcionários e convidam os 

cidadãos a perverterem o sistema (Sousa & Triães, 2009a), recorrendo a estratégias 

informais para alcançar os objetivos.  

Na sociedade portuguesa o pequeno tráfico de influência constitui uma resposta 

informal à rigidez da administração. Em estados, como Portugal, em que a burocracia está 

presente em quase todos os domínios da vida dos cidadãos, o recurso a cunhas é quase 

inevitável (Sousa, 2008). As regras burocráticas são criadas para combater a corrupção, 

mas o seu cumprimento torna a administração pública menos eficiente, o que 

consequentemente potencia a corrupção (Jalali, 2008). As administrações públicas lentas, 
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ineficientes, com reputação de desonestidade e de prestação de um mau serviço, aumentam 

a probabilidade de os cidadãos utilizarem meios informais para ultrapassar estas barreiras e 

aceder ao que consideram ser um direito. Quando o Estado se demonstra incapaz de 

fornecer os bens e serviços essenciais às populações, a própria sociedade encontra métodos 

para combater os problemas do quotidiano dos cidadãos, através de processos informais 

(Sousa, 2008). 

Apesar das inúmeras desvantagens da corrupção, segundo Sousa e Triães (2008a) 

este fenómeno é uma manifestação de criatividade que propicia o funcionamento dos 

sistemas, sem o qual as sociedades são inertes. Uma sociedade sem corrupção é utópica 

(Sousa & Triães, 2008a). 

 

 

2.3. Corrupção política  

 

2.3.1. Contextualização histórica 

 

As sociedades conviveram durante séculos com o fenómeno da corrupção política, 

tendo ocorrido um desenvolvimento destes fenómenos nas últimas décadas. Ao longo 

destes séculos, a corrupção demonstrou-se funcional e ancorada nas culturas locais, pelo 

que seria vão tentar erradicá-la. A melhor opção era aceitá-la, tentando moldar as suas 

práticas mais imorais (Della Porta & Mény, 1995b). Contudo, a vaga de escândalos e a 

proliferação de comportamentos discutíveis, quer do ponto de vista da legalidade, quer da 

moral pública, durante os anos oitenta e noventa, modificaram a visão do fenómeno. Em 

muitos países considerados democráticos a corrupção deixa de surgir como um problema 

marginal e excecional, passando a apresentar-se como endémico. Assim, a corrupção põe 

em risco os valores da democracia, substitui o interesse público pelos interesses privados, 

corrói os fundamentos do Estado de direito, opõe-se aos princípios da igualdade e da 

transparência, favorece o acesso privilegiado e secreto de certos agentes a recursos 

públicos (Della Porta & Mény, 1995b). Tal, pode ser interpretado como um sintoma de 

uma profunda crise das democracias ocidentais, nas quais se insere a democracia 

portuguesa (Sousa & Triães, 2008a).  
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2.3.2. Caracterização da corrupção política 

 

A corrupção política é definida como um comportamento que infringe um conjunto 

de normas que orientam a vivência em sociedade, destrói os princípios éticos da 

democracia, retirando a legitimidade ao poder político e enfraquecendo a confiança que lhe 

foi concedida (Mény, 1992, cit. in Sousa & Triães, 2009a). Deste modo, a corrupção é um 

comportamento que viola as expectativas dos cidadãos, ultrapassando a fronteira do que 

estes consideram aceitável para os titulares de determinados cargos sob os quais foi 

depositada confiança (Sousa & Triães, 2008a). 

A corrupção é transversal a diversos sistemas políticos. Apesar de mais evidente em 

sistemas não democráticos, a corrupção tornou-se endémica nas democracias ocidentais 

(Della Porta & Mény, 1995b). 

A democracia é um sistema que engloba aspetos democráticos e não democráticos 

em múltiplas combinações que variam no tempo e no espaço. A legitimidade e a qualidade 

deste sistema político são permanentemente sujeitas à avaliação dos cidadãos (Mény, 1999, 

cit. in Lima, 2011). Uma democracia de qualidade tem sido conceptualizada como um 

regime no qual os cidadãos têm como garantido um elevado nível de liberdade, igualdade 

política e controlo popular sobre os legisladores e as políticas públicas (De Sousa, 2009, 

cit. in Lima, 2011). 

Todavia, o fenómeno da corrupção tem afetado a perceção dos cidadãos 

relativamente ao desempenho da democracia (Mény 1996, cit. in Lima, 2011). Do mesmo 

modo, Anechiarico e Jacobs (1996, cit. in Jalali, 2008) defendem que a corrupção tem 

efeitos adversos sobre a confiança dos cidadãos nas instituições políticas, com implicações 

óbvias para a qualidade da democracia e legitimidade das suas instituições. Os elevados 

níveis de corrupção enfraquecem a confiança interpessoal e governamental, e impedem o 

desenvolvimento de comportamento cívico (Mishler & Rose, 2001, cit. in Manzetti & 

Wilson, 2007). Tal, pode acarretar severas consequências para a sobrevivência do sistema 

político (Montinola & Jackman, 2002, cit. in Manzetti & Wilson, 2007).  

 

2.3.3. O clientelismo como estratégia política 

 

O clientelismo e a corrupção estão intimamente misturados e a difusão de um, 

facilita a difusão do outro (Della Porta & Mény, 1995a). A corrupção política processa-se 

através de uma permuta de decisões políticas por dinheiro, enquanto o clientelismo 
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consiste numa relação informal entre dois atores, que aproveitam o poder socioeconómico 

assimétrico para realizar trocas recíprocas (Kitschelt, 2000, cit. in Manzetti & Wilson, 

2007). Os políticos corruptos desenvolvem geralmente influentes redes de clientelismo 

(Della Porta & Mény, 1995a).  

O clientelismo prospera quando a responsabilidade política é baixa e as instituições 

governamentais estão fracas e incapazes para fornecer bens públicos (Shefter, 1977, cit. in 

Manzetti & Wilson, 2007). Assim, o clientelismo e as fraquezas das instituições de 

governo encontram-se fortemente relacionadas. As redes de clientelismo são capazes de 

colocar as instituições governamentais como a única fonte de bens básicos para as 

comunidades necessitadas (Manzetti & Wilson, 2007). Stokes (2005, cit. in Manzetti & 

Wilson, 2007) defende que os políticos clientelistas têm interesses pessoais em manter as 

instituições governamentais corruptas e ineficientes, desde que a sua legitimidade como 

solucionadoras de problemas aumente. Assim, as fracas instituições governamentais não 

têm capacidade para fornecer valias públicas baseadas em critérios justos e racionais, 

porque estas são usadas pelos grupos de poder para conceder favores através das redes de 

clientelismo (Manzetti & Wilson, 2007).  

Os governos corruptos, apesar da má reputação, sobrevivem devido à capacidade de 

seduzir os eleitores através das redes de clientelismo. Se determinados governos têm maior 

capacidade de proporcionar favores, os cidadãos apoiam esses governos na perspetiva de 

receber os incentivos fornecidos, independentemente do envolvimento do governo em 

práticas corruptas. Assim, o clientelismo torna-se a estratégia eleitoral vencedora para os 

políticos corruptos (Manzetti & Wilson, 2007).   

A existência de corrupção política persistente e generalizada na democracia 

significa que muitos eleitores atribuem a sua votação a políticos corruptos. O apoio dado 

intencionalmente a estes políticos por parte dos eleitores pode dever-se à expectativa de 

que a totalidade dos benefícios que adquirem durante o período em que o político ocupa o 

cargo, seja superior aos custos associados à corrupção (Winters & Weitz-Shapiro, 2010). 

Regra geral, os indivíduos mais tolerantes com a corrupção são mais apoiantes do 

governo, mesmo quando este é percebido como corrupto. Para manter este apoio, os 

políticos têm de apresentar uma boa capacidade de dispensar os bens públicos, ser capazes 

de perpetuar a pobreza e as elevadas desigualdades de rendimento. Pois, o clientelismo tem 

maior probabilidade de ser poderoso e generalizado em sistemas políticos onde a pobreza 

abunda. Assim, os cidadãos de baixo nível socioeconómico dependem de recursos como 

alimentação, habitação, empregos e compensações controlados e dispensados pelas redes 
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de clientelismo político, que assim reforça a sua dominância junto dos eleitores (Manzetti 

& Wilson, 2007). Do mesmo modo, os momentos de graves crises económicas são 

propícios à proliferação de redes de clientelismo, uma vez que aumenta o número de 

cidadãos carentes de bens essenciais e os apoios estatais legais são reduzidos.  

Para os cidadãos carentes de bens e serviços básicos não é moralmente fácil tolerar 

a ausência de transparência, de integridade e, por vezes, da sua capacidade de participação. 

Contudo, perante os constrangimentos à satisfação das suas necessidades, consentem. 

Assim, quando o Estado perpetua constantemente as assimetrias económico-sociais, os 

cidadãos preferem a eficácia à legalidade para obter o que consideram ser de direito (Sousa 

& Triães, 2008b). 

A pobreza é, assim, alimentada por máquinas partidárias bem organizadas, que 

geram um ciclo excessivamente prejudicial para a consolidação democrática e para a boa 

governação (Stokes, 2005, cit. in Manzetti & Wilson, 2007).  

 

2.3.4. A tolerância da corrupção política 

 

Os políticos têm interesse em perpetuar a estagnação económica e prevenir o 

desenvolvimento de políticas redistributivas com bases impessoais e orientadas para o 

mérito, que escapam ao seu controlo (Manzetti & Wilson, 2007).  

Considerados como disfunções nos sistemas democráticos, as causas e os efeitos da 

corrupção têm sido alvo de investigação por parte de diversos cientistas políticos (Manzetti 

& Wilson, 2007). 

Num estudo realizado em São Paulo, Figueiredo (2004) mostrou que a população 

prefere um presidente de câmara eficaz do que honesto. Neste estudo, 47% dos inquiridos 

preferiam um presidente de câmara pouco honesto, mas que resolvesse os problemas do 

município, enquanto 40% optaram por um presidente de câmara totalmente honesto, mas 

menos eficaz. Este estudo revela a veracidade da conhecida frase: “rouba, mas faz”, cultura 

sustentada e perpetuada pela carência dos eleitores. Estes dados reforçam que a maioria da 

população com maiores dificuldades socioeconómicas está disposta a tolerar políticos 

corruptos para obter os benefícios públicos que lhe pertencem por direito (Figueiredo, 

2004). 

Num outro estudo, com cidadãos de 14 países, foram encontradas evidências 

estatísticas de que os indivíduos têm maior probabilidade de apoiar um governo se este for 

ineficaz, uma vez que tal indica a habilidade do governo para usar o aparelho de estado 
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para construir relações de clientelismo, que se tornam vantajosas para a população 

(Manzetti & Wilson, 2007) 

Numa investigação levada a cabo em 2002, 40% dos respondentes concordaram 

com a afirmação: “um político que leva a cabo trabalhos públicos, mesmo que roube, é 

melhor do que um político que leva a cabo poucos trabalhos públicos e não rouba nada” 

(Almeida, 2006, cit. in Winters & Weitz-Shapiro, 2010, p. 9). Assim, os cidadãos podem 

ignorar a corrupção quando os políticos distribuem vantajosos benefícios públicos (Winters 

& Weitz-Shapiro, 2010).  

Sousa e Triães (2008a) interessaram-se igualmente por este tema, levando a cabo 

um estudo cujos resultados revelaram que 50% dos inquiridos concordam que se os atos 

forem praticados para o benefício da população em geral, não podem ser considerados 

corruptos. Por esta razão, as populações apoiam os governantes que justificam decisões 

com o alegado interesse público. Em Portugal verificam-se diversas situações de autarcas 

reeleitos, apesar do seu alegado envolvimento em práticas corruptas. Nestes casos, nem a 

demarcação dos partidos políticos abalou a confiança das populações em atores locais, que 

até os premiaram através da reeleição. Exemplos disso são os autarcas Fátima Felgueiras, 

Isaltino Morais e Valentim Loureiro, eleitos como independentes nos concelhos de 

Felgueiras, Oeiras e Gondomar, respetivamente, nas eleições autárquicas de 2005 - e, no 

caso de Valentim Loureiro, novamente em 2009 -, após o afastamento pelos respetivos 

partidos por envolvimento em escândalos de corrupção. Deste modo, os cidadãos parecem 

tolerar o detentor de um cargo político que desvie fundos públicos, se este prestar um bom 

serviço à comunidade (Sousa & Triães, 2008a).  

 

2.3.5. A influência da preferência partidária na perceção e punição da corrupção 

 

Em diversos países é possível observar o seguinte paradoxo: “a não popular 

corrupção e os populares políticos corruptos” (Kurer, 2001, p. 63).  

A literatura tem demonstrado que o envolvimento de políticos em práticas corruptas 

reduz apenas modestamente a percentagem de votos e muito frequentemente os candidatos 

são reeleitos (Anduiza, Gallego & Muñoz, 2012). Esta temática tem sido alvo de 

investigação por parte de diversos investigadores.  

Krause e Mendez (2009, cit. in Anduiza, Gallego & Muñoz, 2012) demonstraram 

que o aumento da perceção da corrupção reduz os votos no político envolvido em 

corrupção, mas apenas em sistemas democráticos e parlamentares.  
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Anduiza, Gallego e Muñoz (2012) evidenciaram que o acesso a informação sobre 

as práticas corruptas do político eleito, não se revela suficiente para lhe ser atribuída uma 

punição. Os eleitores não atribuem credibilidade a informações sobre a corrupção de um 

político, considerando-a uma acusação da oposição, uma vez que os conflitos políticos são 

bastante frequentes. Do mesmo modo, os eleitores podem considerar que todos os partidos 

são igualmente afetados pela corrupção e, portanto, apesar de rejeitarem as práticas 

corruptas, não alteram o seu voto. 

Dimock e Jacobson (1995, cit. in Anduiza, Gallego & Muñoz 2012) e Davis, Camp 

e Coleman (2004, cit. in Anduiza, Gallego & Muñoz 2012) mostraram que os apoiantes de 

um partido têm menor probabilidade de percecionar e punir a corrupção praticada por 

políticos do seu partido. Assim, os apoiantes de um partido são significativamente mais 

tolerantes com a corrupção quando afeta o próprio partido, e apresentam maior 

probabilidade de manter o voto num político corrupto se pertencer ao seu partido (Anduiza, 

Gallego & Muñoz 2012). Rodríguez e Fernández-Vázquez (2011) revelaram que os 

presidentes de câmara envolvidos em casos de corrupção em Espanha não são punidos nas 

eleições.  

Deegan-Krause, Klasnja e Tucker (2011, cit. in Anduiza, Gallego & Muñoz 2012) 

mostraram que o contacto com a corrupção reduz a probabilidade de votar no candidato 

apoiado, o que não se verifica com a perceção de corrupção. Nas democracias 

desenvolvidas não são esperados encontros muito frequentes com práticas corruptas, no 

entanto, a corrupção é um fator contextual que pode ou não ser percecionado. Os 

indivíduos que apoiam um determinado partido podem percecionar um menor nível de 

corrupção nesse partido (Anduiza, Gallego & Muñoz 2012).  

É possível notar a existência de diferentes perspetivas acerca da corrupção e da sua 

influência nos diversos âmbitos da sociedade. A fundamentação teórica apresentada é a 

sustentação para o presente estudo realizado sobre a influência da corrupção política nas 

representações sociais da corrupção.  

 

 

2.4. Objetivos e Hipóteses  

 

Com base na Teoria das Representações Sociais e na emergente importância 

atribuída à corrupção como temática que preocupa as sociedades, o presente estudo tem 

como objetivo analisar as representações sociais da corrupção, estabelecendo uma 
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comparação entre os concelhos de Gondomar e do Porto. Optou-se pelo concelho de 

Gondomar devido ao envolvimento do presidente de câmara municipal em funções no 

momento de recolha de dados, num processo judicial de corrupção, e à facilitada 

acessibilidade a esta cidade. O concelho do Porto foi selecionado como termo de 

comparação, pela ausência de conhecimento público de qualquer envolvimento do 

presidente do município em atos corruptos.  

Considera-se importante salientar que o presidente do município de Gondomar em 

funções no momento da recolha de dados era inicialmente apoiado pelo Partido Social 

Democrata. Ao ser envolvido judicialmente num processo de corrupção, perdeu o apoio 

partidário contra a sua vontade, continuando a candidatar-se como independente. Apesar 

da ausência de apoio partidário, foi reeleito em 2005 e em 2009. É possível considerar que 

continuou a governar o município com base nas ideologias do partido e, portanto, é 

provável que os apoiantes do Partido Social Democrata apoiem o autarca. 

Assim, o presente estudo pretende investigar a existência de diferenças em função 

dos benefícios para a população e provenientes do envolvimento de um presidente de 

câmara em atividades corruptas. Espera-se que os cidadãos que beneficiam com a 

corrupção de um presidente do município em que residem possuam representações menos 

negativas da corrupção e, portanto, se demonstrem mais tolerantes perante este fenómeno. 

Deste modo, procura-se testar quatro hipóteses construídas com base na revisão da 

literatura: 

 

Tendo por base os estudos de Dores (2008) e de Winters e Weitz-Shapiro (2010) 

que referem que os cidadãos concordam que a corrupção pode ser ignorada quando advêm 

benefícios para a população, espera-se que: 

 

 H1: Os residentes no concelho de Gondomar atribuem um grau de negatividade 

significativamente menor às palavras evocadas acerca da corrupção comparativamente 

com os habitantes do concelho do Porto.  

 

 H2: Os respondentes de Gondomar atribuem um nível de condenação 

significativamente menor aos comportamentos de corrupção em relação ao nível de 

condenação evidenciado pelos participantes do concelho do Porto.  
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 De encontro ao estudo de Rodriguez e Fernandez-Vazquez (2011), segundo o qual 

os presidentes de câmara envolvidos em casos de corrupção não são punidos nas eleições, 

prevê-se que: 

 

 H3: Os residentes no concelho de Gondomar atribuem uma punição 

significativamente menos severa aos comportamentos de corrupção em relação à punição 

conferida pelos habitantes do concelho do Porto. 

 

 Com base no estudo de Anduiza, Gallego e Muñoz (2012), segundo o qual os 

apoiantes de um partido são significativamente mais tolerantes com a corrupção quando 

afeta o próprio partido, e têm maior probabilidade de manter o voto num político corrupto 

se pertencer ao partido que apoiam, espera-se que: 

 

 H4: Os residentes no concelho de Gondomar que apoiam o partido a que pertencia 

o presidente da Câmara Municipal condenam menos severamente as situações de 

corrupção. 
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3.1. Descrição da amostra 

 

No presente estudo participaram 120 respondentes, 60 residentes na cidade do 

Porto, e 60 residentes na cidade de Gondomar. Em ambos os grupos de 60 participantes, a 

distribuição era equitativa, sendo 50% (n = 30) do sexo feminino, e 50% (n = 30) do sexo 

masculino.  

Os participantes residentes no concelho de Gondomar apresentavam idades 

compreendidas entre os 17 e os 75 anos (M = 46,52; DP = 17,04). Quanto ao estado civil 

31,70% (n = 19) eram solteiros, 58,30% (n = 35) eram casados ou viviam em união de 

facto e 10% (n = 6) eram viúvos, divorciados ou separados. Relativamente ao grau de 

escolaridade, 25% (n = 15) dos participantes possuíam a 4ª classe, 28,30% (n = 17) o 

ensino básico, 36,70% (n = 22) o ensino secundário e 10% (n = 6) o ensino superior. Todos 

os respondentes possuíam nacionalidade portuguesa. Quanto à profissão 26,60% (n = 16) 

dos participantes eram quadros superiores ou médios, 26,60% (n = 16) empregados ou 

operários, 1,70% (n = 1) eram trabalhadores independentes, 21,70% (n = 13) reformados, 

8,30% (n = 5) desempregados, 1,70% (n = 1) donas de casa e 11,70% (n = 7) eram 

estudantes. Uma pessoa não respondeu a esta questão. No que respeita à religião, a maioria 

dos participantes (83,30%) (n = 50) eram católicos e 16,70% (n = 10) não possuíam 

religião. Quanto à assiduidade a cerimónias religiosas, 23,30% (n = 14) nunca assiste e 

10% (n = 6) assiste sempre. A média das respostas dos inquiridos é 3,22 (DP = 1.98), 

numa escala em que 1 = nunca assiste e 7 = assiste sempre. Na questão relativa à tendência 

política, verifica-se uma média das respostas de 3,73 (DP = 1.41), sendo que 1 = extrema-

esquerda e 7 = extrema-direita, verificando-se uma tendência para o valor central da escala 

(4). Relativamente à preferência partidária, 31,70% (n = 19) dos participantes declararam 

não se identificar com qualquer partido; 23,30% (n = 14) apoiavam o PPD/PSD; 18,30% (n 

= 11) identificaram-se com o PS; 11,70% (n = 7) preferiram o PCP; 8,30% (n = 5) 

referiram apoiar o CDS/PP; 5% (n = 3) identificaram-se com o BE e 1,70% (n = 1) com o 

PEV.  

Os participantes residentes na cidade do Porto tinham idades compreendidas entre 

os 19 e os 78 anos (M = 47,55; DP = 15,20). Quanto ao estado civil 40% (n = 24) eram 

solteiros, 50% (n = 30) eram casados ou viviam em união de facto e 10% (n = 6) eram 

viúvos, divorciados ou separados. No que respeita ao grau de escolaridade 16,70% (n = 10) 

possuíam a 4ª classe, 15% (n = 9) o ensino básico, 33,30% (n = 20) o ensino secundário e 

35% (n = 21) o ensino superior. A amostra era constituída maioritariamente por 
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participantes de nacionalidade portuguesa (98,3%), sendo apenas um respondente de 

nacionalidade diferente. Relativamente às profissões 26,60% (n = 16) dos participantes 

eram quadros superiores ou médios, 31,70% (n = 19) empregados ou operários, 3,30% (n = 

2) eram trabalhadores independentes, 16,70% (n = 10) reformados, 13,30% (n = 8) eram 

desempregados, 1,70% (n = 1) donas de casa e 6,70% (n = 4) eram estudantes. No que 

respeita à religião, a maioria dos participantes (75%) (n = 45) eram católicos e 18,30% (n = 

11) não possuíam religião. No que respeita à assiduidade a cerimónias religiosas, 31,70% 

(n = 19) referiu nunca assistir, e 10% (n = 6) assistia sempre. A média das respostas dos 

inquiridos de 3,33 (DP = 2.21), sendo que 1 = nunca assiste e 7 = assiste sempre. Quanto à 

tendência política, a média das respostas é de 3,47 (DP = 1.55), numa escala em que 1 = 

extrema-esquerda e 7 = extrema-direita. Relativamente à preferência partidária, 25% (n = 

15) apoiaram o PS; 18,30% (n = 11) preferiam o PPD/PSD, o mesmo número de 

participantes referiram não se identificar com qualquer partido; 16,70% (n = 10) 

identificaram-se com o PCP; 8,30% (n = 5) referiram apoiar o BE e a mesma percentagem 

respondeu que apoiava outros partidos não mencionados nas opções fornecidas; 3,30% (n 

= 2) identificaram-se com o CDS/PP e 1,70% (n = 1) referiu apoiar o PEV.  

 

 

3.2. Questionário 

 

Para atingir os objetivos propostos, foi construído um questionário que introduzia o 

estudo do seguinte modo: “Estamos a realizar uma investigação sobre a corrupção e a sua 

opinião interessa-nos. Para responder ao questionário, basta seguir as indicações que são 

proporcionadas. Pedimos que responda o mais espontaneamente possível a todas as 

questões. Este questionário é anónimo, confidencial e não existem respostas certas ou 

erradas, pois todos temos opiniões diferentes. Agradecemos, desde já, a sua participação”.  

O questionário apresentava, de seguida, quatro questões (ver Anexos 1 e 2). Na 

primeira questão, de associação livre, pedia-se aos respondestes para evocar cinco palavras 

ou expressões relativamente à corrupção.  

Na segunda pergunta, os respondentes deviam indicar o nível de negatividade que 

atribuem a cada resposta da questão anterior com recurso a uma escala de tipo Likert, de 7 

pontos (1 – nada negativa e 7 – totalmente negativa). 

Na questão três eram apresentados doze cenários de corrupção. Os inquiridos 

deviam exprimir o grau de condenação que atribuíam a cada ato descrito, utilizando uma 
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escala de Likert de 7 pontos (1 – nada condenável; 7 – totalmente condenável). As doze 

alíneas foram criadas por um grupo de estudantes interessados no tema, no qual nos 

incluímos, tendo por base a classificação cromática de diversos tipos de corrupção de 

Heidenheimer (1970 cit. in Sousa & Triães, 2008b): corrupção preta, cinzenta e branca. 

Cada dimensão estava expressa em quatro itens (ver Anexo 3).  

A questão quatro era constituída pelo mesmo conjunto de cenários apresentados na 

pergunta anterior, ordenados de uma forma diferente, de modo a evitar uma 

correspondência direta entre as duas questões. Os respondentes deviam indicar se a pessoa 

autora da tentativa de corrupção em cada uma das situações merecia ou não, punição e, no 

caso de merecer, qual a punição que consideravam mais adequada (1 – nenhuma punição; 

2 – admoestação/reprimenda; 3 – trabalho a favor da comunidade; 4 – coima/pena de 

multa; 5 – pena de prisão).  

Esta questão foi apresentada de duas formas diferentes. Numa primeira versão do 

questionário não foi especificado o indivíduo referenciado em cada uma das situações que 

devia ser alvo de julgamento por parte dos inquiridos enquanto que, numa segunda versão 

foi sublinhado o indivíduo a julgar
1
. Contudo, não se verificaram diferenças significativas 

nestas questões. 

O último grupo de questões era destinado à recolha de dados sociodemográficos: 

sexo, idade, estado civil, grau de escolaridade, nacionalidade, profissão, concelho de 

residência, religião, assiduidade a cerimónias religiosas, tendência política e partido 

político com o qual se identifica.  

 

 

3.3. Procedimento 

 

Realizou-se um pré-teste com cinco indivíduos, com o objetivo de analisar a 

inteligibilidade das questões e a necessidade de efetuar possíveis alterações. Deste modo, 

foi possível perceber a importância de proceder a algumas retificações para clarificar a 

compreensão e o preenchimento do questionário. Estas alterações centraram-se no 

                                                           
1
 Nos pré-testes realizados, os participantes não manifestaram dúvidas sobre a que indivíduo atribuir a 

punição. Esta dúvida surgiu na fase de recolha de dados, quando cerca de metade dos participantes no estudo 

tinham sido inquiridos Devido à dificuldade em angariar participantes e ao reduzido tempo disponível para a 

elaboração do estudo, decidiu-se prosseguir a recolha de dados com o questionário modificado.  
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aperfeiçoamento da estrutura e configuração dos enunciados, das escalas e das alíneas. 

Depois de se proceder a estas correções, foi realizado novamente um pré-teste com cinco 

outros indivíduos. Este não revelou necessidade de proceder a qualquer alteração no 

instrumento.  

O questionário foi administrado pela investigadora, de forma individual. Os 

respondentes foram abordados em diversos locais públicos das cidades de Porto e 

Gondomar, e questionados acerca da disponibilidade para participar no estudo. Explicitou-

se que o preenchimento do questionário era acessível, e que a informação fornecida por 

cada participante era anónima e confidencial. Os respondentes foram também elucidados 

que seria prestado qualquer esclarecimento solicitado.  

Após a administração do questionário, se solicitado pelo respondente, eram 

fornecidas informações mais específicas sobre o estudo. Por fim, agradeceu-se a 

disponibilidade para participar no estudo.  

 

 

3.4. Análise de dados 

 

Os dados recolhidos foram sujeitos a vários procedimentos estatísticos, com o 

objetivo de testar as hipóteses e responder aos objetivos do estudo.  

Relativamente à tarefa de evocação livre de palavras, realizou-se uma contagem das 

palavras mais evocadas no concelho de Gondomar e no concelho do Porto. Foram 

verificadas as diferenças entre as palavras evocadas pelos respondentes de Gondomar e 

pelos respondentes do Porto, com recurso ao cálculo do teste qui-quadrado.  

Foi também calculada a negatividade média atribuída às palavras evocadas e 

estabelecida uma comparação entre os dois concelhos através do teste t de Student para 

amostras independentes.  

Aplicou-se uma análise fatorial em componentes principais sobre os doze itens 

apresentados em cada uma das duas últimas questões do questionário. Obteve-se duas 

soluções fatoriais diferentes e foi escolhida a solução extraída da análise das punições 

adequadas para os autores de corrupção, que melhor correspondia à classificação esperada. 

Apurou-se a consistência interna das escalas construídas a partir dessa solução fatorial, 

através dos valores do alfa de Cronbach. Foi realizada uma análise de variância de 

medidas repetidas para cada uma das duas últimas questões, com o objetivo de determinar 
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as diferenças na opinião dos respondentes relativamente ao nível de condenação e de 

punição atribuído a cada tipo de comportamento.  

Para determinar as diferenças entre os respondentes dos dois concelhos 

relativamente ao nível de condenação e à punição para cada tipo de comportamento, 

recorreu-se ao teste t de Student para amostras independentes.  

Foram ainda realizados teste de correlação bivariada, com o objetivo de verificar a 

relação existente entre o nível de condenação e a punição atribuída aos tipos de 

comportamentos, em função do concelho de residência.  

 Por último, com o objetivo de determinar a existência ou não de diferenças entre o 

nível de condenação atribuído pelos apoiantes do Partido Social Democrata e de outros 

partidos a cada tipo de comportamento, realizou-se um teste t de Student para amostras 

independentes.  
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4.1. Conteúdo da representação 

 

A primeira fase de análise dos resultados centrou-se no estudo da tarefa de 

evocação livre de palavras. As palavras foram agrupadas com base na sua proximidade 

semântica. Na totalidade foram evocadas 599 palavras, resultando em 215 palavras 

diferentes evocadas pela totalidade dos respondentes, com uma variação de frequência 

entre 1 e 33. Para a análise quantitativa destas palavras, foram consideradas as palavras 

evocadas por 5% dos respondentes, ou seja, evocadas no mínimo por um total de 6 

participantes. Com o objetivo de perceber se existem diferenças entre a frequência de 

palavras evocadas nos dois concelhos, foi realizado um teste de qui-quadrado. No Quadro 

1 são apresentadas a totalidade de palavras evocadas, as palavras evocadas pelos 

respondentes de cada concelho, e o valor do teste de qui-quadrado. 

 

Quadro 1. Palavras evocadas por 5% dos participantes e valor do teste de qui-quadrado.  

Palavra Gondomar  Porto Total χ
2 

ladrão 19 14 33 0.76 

políticos 14 11 25 0.36 

mentira 10 11 21 0.04 

roubar 10 11 21 0.04 

política 8 9 17 0.06 

governo 7 10 17 0.52 

dinheiro 6 7 13 0.08 

vigarista 4 9 13 1.92 

injustiça 6 6 12 0 

futebol 6 5 11 0.10 

impunidade 7 4 11 0.82 

aldrabão 2 8 10 3.60 

corrupto 2 8 10 3.60 

poder 2 8 10 3.60 

crime 7 1 8 4.50* 

desonesto 3 5 8 0.50 

enganar 3 5 8 0.50 

polícia 4 4 8 0 
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Passos Coelho 2 4 6 0.66 

Portugal 3 3 6 0 

*: p <= .05 

A análise dos resultados do teste do qui-quadrado para a frequência das palavras 

evocadas pelos participantes do concelho de Gondomar e do concelho do Porto indica que 

existe uma diferença significativa na frequência da palavra “crime” (χ
2 

= 4.50; p < .05). 

Esta palavra foi mais vezes evocada pelos respondentes do concelho de Gondomar. 

Relativamente às restantes palavras, não existem diferenças significativas.  

A análise do conjunto de palavras evocado permite compreender o conteúdo das 

representações sociais. As palavras evocadas possibilitam a agregação em diferentes 

categorias, pois salientam diversas dimensões da corrupção. Destaca-se a dimensão dos 

agentes de comportamentos de corrupção (políticos, ladrão, vigarista, aldrabão, corrupto, 

desonesto, Passos Coelho); a dimensão das entidades ou organizações às quais é 

geralmente atribuída a existência de corrupção (política, governo, futebol, polícia, 

Portugal); a dimensão criminal da corrupção (injustiça, impunidade, crime); a dimensão de 

comportamentos associados à corrupção e aos agentes de corrupção (mentira, roubar, 

enganar); e finalmente a dimensão de conteúdos frequentemente associados aos processos 

de corrupção (dinheiro, poder). A maioria das palavras evocadas têm uma conotação 

negativa, contendo um julgamento de valor moral.  

As dimensões criadas permitem perceber que os participantes possuem um código 

comum de classificação da realidade social, que permite identificar inequivocamente o 

fenómeno, possibilitando a comunicação sobre o tema entre os membros da comunidade. 

Com efeito, as representações sociais da corrupção expressas pelos respondentes estão de 

acordo com a definição das representações sociais de Moscovici (2003). 

No que respeita às palavras evocadas, os respondentes deveriam ainda indicar em 

que medida consideravam as referidas palavras negativas, com recurso a uma escala de 

Likert de 7 pontos. Verifica-se que o grau de negatividade apresenta uma média de 6.20 

(DP = .97). Para testar a primeira hipótese em estudo e estabelecer uma comparação entre 

o grau de negatividade atribuído pelos respondentes dos concelhos de Gondomar e do 

concelho do Porto, realizou-se um teste t de Student para amostras independentes. No 

Quadro 2 apresenta-se a média e o desvio-padrão do grau de negatividade por concelho, e 

o valor do teste t de Student. 
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Quadro 2. Grau de negatividade das palavras evocadas (1 = nada negativo; 7 = totalmente 

negativo): Média e desvio-padrão por concelho. Teste t de Student. 

 Média Desvio-padrão t 

Grau negatividade    

Gondomar  6.22  .96  
-.19 

Porto 6.18 .98 

 

O grau de negatividade atribuído em ambos os concelhos é elevado. Foi possível 

verificar que não existem diferenças significativas entre o grau de negatividade atribuído 

pelos respondentes de Gondomar e pelos participantes do Porto (Gondomar: M = 6.22, DP 

= .96; Porto: M = 6.18, DP = .98; t (118) = -.19; ns). Assim, a primeira hipótese em estudo 

não é confirmada.  

O elevado grau de negatividade atribuído pelos respondentes dos dois concelhos 

está de acordo com a literatura acerca das representações sociais da corrupção. Ninguém 

considera a corrupção positiva (Sousa & Triães, 2008b), apesar de por vezes a 

uniformização de opiniões se dever à desejabilidade social inerente à abordagem deste 

fenómeno.  

O conteúdo das representações sociais não difere significativamente entre os dois 

concelhos. Este código comum é construído através dos meios de comunicação social e da 

comunicação entre pessoas e grupos (Poeschl, 2003; Moscovici, 2003). O pensamento 

coletivo uniformiza o pensamento individual, com recurso à influência que os indivíduos 

exercem mutuamente (Moscovici, 2003). 

As palavras evocadas e o grau de negatividade atribuído são semelhantes entre os 

respondentes de ambos os concelhos. Os benefícios para a população provenientes da 

governação de um presidente do município de Gondomar envolvido num processo de 

corrupção, que poderia originar uma maior tolerância relativamente à corrupção, não 

alterou significativamente o conteúdo das representações sociais dos residentes em 

Gondomar. Portanto, a primeira hipótese não se confirma.  

 

 

4.2. Tipos de comportamentos corruptos 

 

Como referido na análise de dados, aplicou-se uma análise fatorial em componentes 
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principais sobre os itens apresentados em cada uma das duas últimas questões do 

questionário, que examinavam, respetivamente, o nível de condenação de diversos 

comportamentos corruptos e a punição que estes merecem. Obteve-se duas soluções 

fatoriais diferentes e foi escolhida a solução extraída da análise da punição. A solução 

extraída foi também utilizada para a análise do grau de condenação, cujos resultados são 

posteriormente apresentados.  

Assim, a análise fatorial de componentes principais, com rotação varimax, aplicada 

aos itens respetivos à punição merecida extraiu três fatores com valores próprios superiores 

a 1 e que explicam 62,95% da variância total. No Quadro 3 apresenta-se a composição de 

cada fator, o valor do alfa de Cronbach, a variância explicada por cada fator e a saturação 

por item. 

 

Quadro 3. Punição atribuída aos comportamentos corruptos. Solução fatorial após rotação 

varimax, alfa de Cronbach e variância explicada por fator. 

 F1 F2 F3 

α  .87 .79 .41 

Variância 28.10% 22.72% 12.14% 

A fim de evitar a reprovação no exame de condução, um 

indivíduo oferece um presunto ao examinador 
.82 .28 .00 

 

A fim de evitar uma multa que lhe retiraria a carta de 

condução durante um ano, um indivíduo oferece uma quantia 

de dinheiro a um polícia 

.79 .11 .29 

 

Um indivíduo pede à sua tia, que trabalha na Segurança 

Social, para acelerar o seu processo de candidatura a um 

subsídio. 

.76 .38 -.04 

 

Um indivíduo candidata-se a uma vaga de emprego à qual se 

candidataram 700 outras pessoas. Ele consegue a vaga 

porque um primo pertence à administração da empresa.  

.73 .32 .15 

 

Um empregado não denuncia as fraudes cometidas pelo seu 

chefe, a troco de um aumento salarial.  

.66 .33 .12 

 

Um presidente de câmara autorizou a construção de 

habitações sociais a uma empresa da região. Posteriormente, 

o dono da empresa financia a campanha do presidente para a 

sua reeleição.  

.22 .74 .17 

 .29 .70 -.26 
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Apesar da análise fatorial em componentes principais ter extraído três fatores, estes 

não coincidem com a categorização prevista com base na revisão da literatura (ver Anexo 

3). 

Os itens saturados no primeiro fator apresentam uma elevada consistência interna 

(α =.87). Estes foram agrupados numa medida designada de “comportamentos 

quotidianos”. Os itens agrupados no segundo fator apresentam igualmente uma boa 

consistência interna (α =.79) e foram agregados numa medida designada de “clientelismo”. 

No terceiro fator apenas saturam dois itens que apresentam uma fraca consistência interna 

(α =.41). No entanto, estes itens encontram-se significativamente correlacionados (r = .26, 

p =.005). Deste modo, foram igualmente agregados numa só medida designada de 

“suborno”. 

Como referido anteriormente, para a análise do nível de condenação dos 

comportamentos corruptos foi adotada a solução extraída da análise fatorial em 

componentes principais, aplicada sobre os itens da punição merecida por estes 

comportamentos. Os itens foram agrupados em medidas com a mesma designação das 

escalas derivadas da análise fatorial em componentes principais da punição: 

“comportamentos quotidianos” para a primeira escala, “clientelismo” para a segunda 

escala e “suborno” para a última escala. A consistência interna das três escalas relativas ao 

Um médico de família receita medicamentos produzidos por 

uma farmacêutica que patrocina o congresso em Nova Iorque 

em que pretende participar.  

 

Um ministro responsável pela privatização de uma empresa é 

nomeado administrador dessa empresa após o fim do seu 

mandato.  

.27 .66 .13 

 

Uma câmara municipal cede terrenos públicos, a preços 

simbólicos, ao presidente do clube de futebol da terra para 

construir um café.  

.22 .62 .37 

 

Um ministro do ambiente favorece a pedido de um amigo 

seu, a construção de um hotel numa área protegida.  

.22 .60 .41 

 

Um advogado influente consegue que um indivíduo que 

cometeu um crime não seja condenado, porque ofereceu uma 

quantia de dinheiro ao juiz.  

-.03 .25 .70 

 

Um jogador de futebol é pago pelo presidente de um clube 

adversário para dificultar a vitória do seu clube.  

.50 -.07 .66 
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nível de condenação dos comportamentos corruptos, medida através dos valores do alfa de 

Cronbach, é apresentada no Quadro 4.  

 

Quadro 4. Condenação dos comportamentos corruptos. Valores do alfa de Cronbach por 

escala. 

 
Comportamentos 

quotidianos 
Clientelismo Suborno 

α .84 .59 .38 

 

A escala dos comportamentos quotidianos apresenta uma elevada consistência 

interna (α =.84). A escala do clientelismo apresenta uma consistência interna razoável (α = 

.59). Na escala do suborno verifica-se uma fraca consistência interna (α =.38), pois saturam 

apenas dois itens. No entanto, estes encontram-se significativamente correlacionados (r = 

.23, p = .010).  

A solução fatorial obtida não separa os itens de acordo com a categorização 

esperada (ver Anexo 3). Este resultado pode dever-se à subjetividade inerente aos critérios 

de classificação dos itens.  

Contudo, é possível estabelecer uma analogia entre as escalas criadas e os conceitos 

de corrupção branca, cinzenta e preta de Heidenheimer (1970, cit. in Sousa & Triães, 

2008b). Os comportamentos que se incluem na escala comportamentos quotidianos estão 

de acordo com o conceito de “corrupção branca”, onde se incluem comportamentos 

frequentemente adotados pelos cidadãos, como por exemplo as cunhas. A escala de 

clientelismo pode ser assemelhada ao conceito de “corrupção cinzenta”, que integra 

cenários que geram discrepância no julgamento, e onde se incluem situações como o 

financiamento político, a oferta de presentes e o conflito de interesses. O conceito de 

“corrupção preta” pode ser equiparado à escala de suborno, em que se incluem os 

comportamentos menos tolerados pela população, por se encontrarem mais próximos da 

definição penal da corrupção (Sousa & Triães, 2008b).  

 

 

4.3. Condenação da corrupção 

 

 Com o objetivo de compreender quais os comportamentos que os respondentes 

consideram mais condenáveis, foi realizada uma análise de variância de medidas repetidas. 
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É possível perceber que há diferenças significativas entre os diferentes tipos de 

comportamentos (F (2, 238) = 49,99; p < .001). O nível de condenação atribuído pelos 

participantes é maior para os comportamentos de suborno (M = 6.77; DP = .48). De 

seguida, encontram-se os comportamentos de clientelismo (M = 6.25; DP = .73) e, por fim, 

os comportamentos quotidianos (M = 5.85; DP = 1.27; sendo todas as diferenças 

significativas segundo o teste LSD para comparações múltiplas, p < .05). Assim, é possível 

perceber que os resultados encontrados estão de acordo com a literatura (Sousa & Triães, 

2008b), pois os respondentes atribuem um maior nível de condenação aos comportamentos 

de suborno (corrupção preta) e um menor nível de condenação aos comportamentos 

quotidianos (corrupção branca). 

 Contudo, verifica-se que o nível médio de condenação atribuído pelos respondentes 

é elevado, apesar das diferenças significativas entre os resultados para cada escala. Deste 

modo confirma-se o que refere Sousa (2008): “a corrupção suscita sempre uma condenação 

moral” (p. 79).   

 Para as hipóteses em estudo, importa conhecer a diferença entre o nível de 

condenação atribuído pelos residentes no concelho de Gondomar e no concelho do Porto. 

Para testar esta diferença, foi realizado um teste t de Student para amostras independentes. 

O Quadro 5 contém a média, o desvio-padrão, o valor da estatística t por tipo de 

comportamento e em função do concelho de residência. 

 

Quadro 5. Nível de condenação por tipo de comportamento e concelho de residência. 

 Média Desvio-padrão t 

Comportamentos quotidianos    

Gondomar 5.89 1.33 
-.32 

Porto 5.81 1.21 

Comportamentos de clientelismo    

Gondomar 6.12 .87 
2.04* 

Porto 6.39 .54 

Comportamentos de suborno    

Gondomar 6.84 .36 
-1.63 

Porto 6.70 .57 

*: p <= .05 
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Relativamente aos comportamentos quotidianos e aos comportamentos de suborno 

não se verificam diferenças significativas entre o grau de condenação atribuído pelos 

residentes em ambos os concelhos (comportamentos quotidianos: Gondomar: M = 5.89, 

DP = 1.33; Porto: M = 5.81, DP = 1.21, t (118) = -.32, ns; comportamentos de suborno: 

Gondomar: M = 6.84, DP = .36; Porto: M = 6.70, DP = .57, t (118) = -1.63, ns). Para os 

comportamentos de clientelismo os respondentes do Porto atribuem significativamente um 

maior nível de condenação do que os respondentes de Gondomar (Gondomar: M = 6.12, 

DP = .87; Porto: M = 6.39, DP = .54; t (118) = 2.04; p = .043).  

Assim, os respondentes do concelho de Gondomar mostram-se mais tolerantes do 

que os do Porto, relativamente à escala de clientelismo, na qual se encontram os 

comportamentos adotados por autarquias e pelos respetivos presidentes. Este resultado 

opõe-se aos estudos de Sousa e Triães (2008b), pois segundo estes autores o nível de 

condenação é superior para comportamentos de corrupção praticados por indivíduos com 

responsabilidade pública, como ministros, presidentes de câmara. Todavia, o resultado 

encontrado está de acordo com o estudo de Dores (2008), segundo o qual 61% dos 

participantes concordam que a corrupção devia ser ignorada quando existe benefício para a 

população.  

Verifica-se ainda que a menor condenação atribuída aos comportamentos de 

clientelismo pelos respondentes de Gondomar, não é alargada aos outros tipos de 

comportamentos, que apenas beneficiam os indivíduos e não a comunidade. Dado que os 

respondentes de Gondomar atribuem um nível de condenação significativamente menor 

que os respondentes do Porto somente aos comportamentos de clientelismo, a segunda 

hipótese em estudo é apenas parcialmente verificada e parece apoiar a ideia que os 

julgamentos são mais severos quando os benefícios revertem a favor de indivíduos, do que 

se reverterem a favor da comunidade (Sousa & Triães, 2008a).  

 

 

4.4. Punição da corrupção 

 

 Para perceber qual o tipo de comportamentos a que os participantes atribuem uma 

punição mais severa, realizou-se uma análise de variância de medidas repetidas. Esta 

análise permite-nos verificar que existem diferenças significativas entre os tipos de 

comportamentos (F (2, 238) = 156.01; p < .001). Os respondentes atribuem uma punição 

mais severa aos comportamentos de suborno (M = 4.41; DP = .46). Seguidamente surgem 
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os comportamentos de clientelismo (M = 4.02; DP = .71). Por último, os comportamentos 

punidos menos severamente são os comportamentos quotidianos (M = 3.20; DP = .95; 

todas as médias são significativamente diferentes segundo o teste LSD para comparações 

múltiplas, p < .05). Importa ter em conta que apesar de se verificarem diferenças 

significativas na punição conferida a cada tipo de comportamento, a punição média 

atribuída aos comportamentos situa-se entre o “trabalho a favor da comunidade” e 

“coima/pena de multa”. Assim, é possível perceber que os respondentes consideram que os 

autores de corrupção não devem ficar impunes. Verifica-se também que existe coerência 

entre a punição e a condenação atribuídas. Os respondentes punem mais severamente os 

comportamentos que consideram mais condenáveis (suborno) e menos severamente os que 

consideram menos condenáveis (comportamentos quotidianos).  

 Com o objetivo de comparar a punição atribuída aos diferentes tipos de 

comportamentos de corrupção pelos participantes residentes em Gondomar e residentes no 

Porto, realizou-se um teste t de Student para amostras independentes. No Quadro 6 são 

apresentadas a média, desvio-padrão e estatística t por concelho, para cada tipo de 

comportamento.  

 

Quadro 6. Punição por tipo de comportamento e concelho de residência. 

 Média Desvio-padrão t 

Comportamentos quotidianos    

Gondomar  3.29  .88  
-1.12 

Porto 3.10 1.01 

Comportamentos de 

clientelismo 
   

Gondomar  3.96  .79  
.90 

Porto 4.08 .62 

Comportamentos de suborno    

Gondomar  4.48  .41  
-1.70 

Porto 4.34 .50 

 

 

Para os três tipos de comportamentos não se verificam diferenças significativas 

relativamente à punição atribuída pelos respondentes de ambos os concelhos 

(comportamentos quotidianos: Gondomar: M = 3.29, DP = .88; Porto: M = 3.10, DP = 
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1.01, t (118) = -1.12, ns; comportamentos de clientelismo: Gondomar: M = 3.96, DP = .79; 

Porto: M = 4.08, DP = .62, t (118) = .90, ns; comportamentos de suborno: Gondomar: M = 

4.48, DP = .41; Porto: M = 4.34, DP = .50, t (118) = -1.70, ns).  

Apesar de não existirem diferenças significativas entre os participantes de 

Gondomar e os participantes do Porto, pode-se notar que os participantes de Gondomar 

punem menos severamente os comportamentos de clientelismo do que os respondentes do 

Porto. É possível verificar uma concordância entre este resultado e o da análise do nível de 

condenação, uma vez que os participantes de Gondomar consideram os comportamentos de 

clientelismo significativamente menos condenáveis. Os resultados descritos parecem, 

assim, estar de acordo com o estudo de Winters e Weitz-Shapiro (2010) segundo o qual se 

advêm benefícios para a população, os cidadãos podem ignorar a corrupção. Com efeito, é 

nos comportamentos de clientelismo que se incluem os comportamentos que podem 

beneficiar a população, enquanto os outros comportamentos apenas acarretam benefícios 

individuais. Apesar deste resultado, a terceira hipótese em estudo que previa que os 

residentes no concelho de Gondomar atribuem uma punição significativamente menos 

severa aos comportamentos de corrupção, não é confirmada. 

 

 

4.5. Relação entre o nível de condenação e a punição atribuídos aos comportamentos 

nos concelhos de Gondomar e Porto 

 

Para determinar se o nível de condenação se relaciona com a punição atribuída a 

práticas corruptas, foi calculada uma correlação bivariada separadamente para o concelho 

de Gondomar e para o concelho do Porto. O Quadro 7 apresenta os valores da correlação 

entre o nível de condenação e a punição, para o concelho de Gondomar.  

 

Quadro 7. Valores da correlação r de Pearson entre o nível de condenação e a punição dos 

comportamentos corruptos para o concelho de Gondomar. 

  Punição 

Condenação 

Comportamentos 

quotidianos 
Clientelismo Suborno 

Comportamentos 

quotidianos 
.59*** .58*** .21 

Clientelismo .38** .57*** -.08 
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Suborno .23 .05 .18 

***: p <=.001; **: p <= .01 

É possível perceber que a relação entre algumas variáveis é fortemente 

significativa. O que se verifica relativamente às variáveis “comportamentos quotidianos” 

de ambas as escalas (r = .59; p < .001); relativamente às variáveis “clientelismo” das duas 

escalas (r = .57; p < .001), e relativamente às variáveis “condenação dos comportamentos 

quotidianos” e “punição do clientelismo” (r = .58; p < .001). Assim, quanto mais os 

respondentes consideram os comportamentos condenáveis, mais acham que devem ser 

punidos. Para as variáveis “condenação do clientelismo” e “punição dos comportamentos 

quotidianos” a correlação é mais fraca (r = .38), mas igualmente significativa (p = .003). A 

variável “suborno” de ambas as escalas, não se correlaciona significativamente com 

qualquer variável.  

Os resultados permitem concluir que a condenação de comportamentos quotidianos 

e de comportamentos de clientelismo influencia a punição destes comportamentos. A 

condenação de comportamentos quotidianos está relacionada com a punição do 

clientelismo, e a condenação do clientelismo relaciona-se com a punição dos 

comportamentos quotidianos.  

No Quadro 8 são apresentados os valores de correlação entre o nível de condenação 

e a punição para o concelho do Porto. 

 

Quadro 8. Correlação r de Pearson entre o nível de condenação e a punição dos 

comportamentos corruptos para o concelho do Porto. 

  Punição 

Condenação 

Comportamentos 

quotidianos 
Clientelismo Suborno 

Comportamentos 

quotidianos 
.68*** .35** .31* 

Clientelismo .21 .40*** .11 

Suborno .24 -.00 .47*** 

***: p <= .001; **: p <= .01; *: p <= .05 

  Existe uma relação forte e muito significativa entre as duas escalas de 

“comportamentos quotidianos” (r = .68; p < .001). Entre as duas escalas de “clientelismo” 

a relação é mais fraca (r = .40), mas igualmente significativa (p < .001). O mesmo se 
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verifica entre as duas escalas de “suborno” (r = .47; p < .001). Ou seja, quanto mais os 

respondentes consideram os comportamentos condenáveis, mais acham que devem ser 

punidos. A escala de “condenação dos comportamentos quotidianos” está mais fracamente 

correlacionada com a de “punição do clientelismo” (r = .35; p = .007) e a de “punição de 

suborno” (r = .31; p = .015). As restantes variáveis não se correlacionam 

significativamente.  

Os resultados apresentados mostram que a relação mais forte entre o nível de 

condenação e a punição diz respeito aos comportamentos quotidianos para os respondentes 

do Porto, e aos comportamentos de clientelismo para os respondentes de Gondomar, 

sugerindo que os respondentes de Gondomar têm uma opinião mais estruturada 

relativamente a estes comportamentos.  

  

 

4.6. Influência da preferência partidária na condenação da corrupção  

 

Para testar a influência do apoio partidário ao PPD/PSD no nível de condenação 

dos vários tipos de comportamentos de corrupção, realizou-se um teste t de Student para 

amostras independentes separadamente para os concelhos de Gondomar e do Porto. No 

Quadro 9 são apresentadas a média, o desvio-padrão e o valor de t para o concelho de 

Gondomar. 

 

Quadro 9. Nível de condenação por partido para o concelho de Gondomar. 

 n Média Desvio-padrão t 

Comportamentos quotidianos     

PPD/PSD 14 5.17 1.54 
2.39* 

Outros partidos 46 6.10 1.19 

Comportamentos de 

clientelismo 
    

PPD/PSD 14 5.63 .86 
2.49* 

Outros partidos 46 6.27 .83 

Comportamentos de suborno     

PPD/PSD 14 6.68 .54 
1.97 

Outros partidos 46 6.89 .28 

*: p <= .05 
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Para os comportamentos quotidianos (PPD/PSD: M = 5.17, DP = 1.54; outros 

partidos: M = 6.10, DP = 1.19; t (58) = 2.39; p = .020), e para os comportamentos de 

clientelismo (PPD/PSD: M = 5.63, DP = .86; outros partidos: M = 6.27, DP = .83; t (58) = 

2.49; p = .015), verifica-se que os apoiantes do Partido Social Democrata atribuem um 

nível de condenação significativamente menor do que os apoiantes de outros partidos. 

Quanto aos comportamentos de suborno não se verificam diferenças significativas na 

condenação atribuída pelos apoiantes do Partido Social Democrata e pelos apoiantes de 

outros partidos (PPD/PSD: M = 6.68, DP = .54; outros partidos: M = 6.89, DP = .28; t (58) 

= 1.97; ns). Contudo, o valor da significância é marginalmente significativo (p = .054).  

É possível perceber que em todos os tipos de comportamentos os participantes de 

Gondomar que apoiam o PPD/PSD atribuem um nível de condenação mais baixo do que os 

participantes que apoiam outros partidos.  

No Quadro 10 apresenta-se a média, o desvio-padrão e o valor da estatística t de 

Student para o concelho do Porto.  

 

Quadro 10. Nível de condenação por partido para o concelho do Porto 

 

 n Média Desvio-padrão t 

Comportamentos quotidianos     

PPD/PSD 11 6.20 .65 
-1.18 

Outros partidos 49 5.73 1.29 

Comportamentos de 

clientelismo 
    

PPD/PSD 11 6.53 .46 
-.96 

Outros partidos 49 6.36 .55 

Comportamentos de suborno     

PPD/PSD 11 6.82 .46 
-.76 

Outros partidos 49 6.67 .59 

 

Relativamente aos residentes no Porto, para os três tipos de comportamentos não se 

verificam diferenças significativas entre o nível de condenação atribuído pelos 

simpatizantes do PPD/PSD e pelos simpatizantes de outros partidos (comportamentos 

quotidianos: PPD/PSD: M = 6.20, DP = .65; outros partidos: M = 5.73, DP = 1.29, (t (58) 

= -1.18, ns; comportamentos de clientelismo: PPD/PSD: M = 6.53, DP = .46; outros 
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partidos: M = 6.36, DP = .55, t (58) = -.96, ns; comportamentos de suborno: PPD/PSD: M 

= 6.82, DP = 6.67; outros partidos: M = 6.67, DP = .59, t (58) = -.76, ns).  

 A partir da análise dos resultados apresentados, salienta-se que a última hipótese 

em estudo se confirma, pois apenas se verificam diferenças significativas no nível de 

condenação dos participantes de Gondomar apoiantes do Partido Social Democrata, 

comparativamente com os apoiantes de outros partidos. Os apoiantes do PPD/PSD podem 

desvalorizar os comportamentos adotados por um dos seus membros, com o objetivo de 

preservar uma imagem positiva do partido. Este resultado está de acordo com a opinião de 

Manzetti e Wilson (2007), que defendem que os indivíduos mais tolerantes com a 

corrupção apoiam mais o governo em funções, apesar das práticas corruptas do governo. 

Do mesmo modo, o resultado também se encontra em concordância com o estudo de 

Anduiza, Gallego e Muñoz (2012), segundo o qual os apoiantes de um partido são 

significativamente mais tolerantes com a corrupção quando afeta o próprio partido, e têm 

maior probabilidade de manter o voto num político corrupto, se pertencer ao partido que 

apoiam.  
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Capítulo 5. 

Conclusão 
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 Em Portugal os estudos sobre as representações sociais da corrupção são escassos. 

A presente investigação vem colmatar esta diminuta abordagem do tema, especificamente 

da influência do envolvimento de um autarca em corrupção nas representações sociais dos 

cidadãos do concelho. Considera-se que se trata de um estudo pertinente, pois, com 

frequência, em diversos concelhos portugueses os autarcas envolvidos judicialmente em 

processos de corrupção são reeleitos. Democracia e corrupção são, por definição, conceitos 

opostos. O contributo para a compreensão de uma realidade aparentemente contraditória 

considera-se uma mais-valia.  

 Os resultados obtidos permitem refletir acerca do fenómeno da corrupção e 

reposicioná-lo relativamente aos benefícios desta atividade adquiridos, direta ou 

indiretamente, pela população. Apesar de não coincidirem com o esperado, os resultados 

revelaram-se igualmente interessantes. O conteúdo das representações sociais e a punição 

atribuída aos comportamentos corruptos, não diferiram significativamente entre os dois 

concelhos. Por oposição, os residentes em Gondomar demonstraram-se mais tolerantes 

perante os comportamentos de clientelismo, atribuindo um menor nível de condenação a 

estes comportamentos em relação aos participantes do Porto. Relativamente aos restantes 

comportamentos, verificou-se uma uniformização da condenação atribuída por ambos os 

concelhos. Constatou-se também que os habitantes de Gondomar apoiantes do Partido 

Social Democrata são mais tolerantes com os comportamentos corruptos.  

 Conclui-se que se a corrupção beneficia a população ao invés de um só indivíduo, é 

menos condenada pelos cidadãos que habitam o concelho de Gondomar. E os apoiantes do 

partido a que pertenceu o autarca eleito deste concelho condenam menos severamente 

qualquer tipo de comportamento corrupto.  

 O presente estudo apresenta, no entanto, algumas limitações. Os resultados não 

podem ser generalizados, devido à reduzida dimensão da amostra e à elevada amplitude de 

idades.  

 Em estudos sobre representações sociais de conteúdos discriminativos a nível 

social, os indivíduos procuram transmitir uma imagem mais aceitável de si, debatendo-se 

entre a sua opinião e a representação que consideram admissível. A desejabilidade social 

influencia, portanto, os resultados destes estudos. Numa investigação acerca das 

representações socais da corrupção, esta influência é ainda mais evidente, pois trata-se de 

um fenómeno que abrange comportamentos criminalizados e penalizados. Assim, os 

respondentes têm tendência a exacerbar as suas representações sobre a corrupção. Ou seja, 
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é provável que os participantes não considerem realmente os comportamentos de 

corrupção tão condenáveis, nem lhes atribuam uma punição tão severa como referiram.  

 Em investigações futuras considera-se importante desenhar uma nova investigação 

com foco não nas dimensões que distinguem as práticas corruptas, mas sim nos 

comportamentos e respetivos contornos. Ou ter em consideração a influência das 

diferenças socioeconómicas nas representações da corrupção. Seria também interessante 

perceber as representações da classe política acerca deste constructo, bem como, verificar 

se são encontrados resultados semelhantes em concelhos que também vivenciaram o 

mesmo fenómeno, como por exemplo, Oeiras. 

 As representações sociais são flexíveis e evoluem no espaço e no tempo, 

acompanhando as transformações da sociedade. A corrupção revela-se igualmente um 

fenómeno complexo e multidimensional. Os estudos futuros devem, por isso, ter em 

consideração a contextualização histórica, legal, temporal e espacial.  

 Apesar das limitações, este estudo permitiu aumentar o conhecimento acerca das 

representações sociais da corrupção, em particular, acerca da influência da corrupção 

política nas representações do fenómeno. Assim, espera-se que possa contribuir 

positivamente para a investigação desta temática. 
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      Questionário N.º:______ 

Estamos a realizar uma investigação sobre a corrupção e a sua opinião interessa-nos. Para 

responder ao questionário basta seguir as indicações que são proporcionadas. Pedimos que 

responda o mais espontaneamente possível a todas as questões. Este questionário é anónimo, 

confidencial e não existem respostas certas ou erradas, pois todos temos opiniões diferentes. 

Agradecemos, desde já, a sua participação.  

1. Quando ouve a palavra «corrupção», quais são as 5 palavras ou expressões que lhe vêm 

espontaneamente à mente? 

Resposta A: ___________________________________________________________ 

Resposta B: ___________________________________________________________ 

Resposta C: ___________________________________________________________ 

Resposta D: ___________________________________________________________ 

Resposta E: ___________________________________________________________ 

 

2.  Para cada palavra que referiu anteriormente relativamente à corrupção, indique em que 

medida a considera negativa, utilizando a escala de 1 a 7, sendo 1- nada negativa e 7- 

totalmente negativa. Trace um círculo à volta do algarismo que melhor corresponde à sua 

resposta: 

 

   A sua resposta A: 

   A sua resposta B: 

   A sua resposta C: 

   A sua resposta D: 

   A sua resposta E: 

Nada 

negativa 
     

Totalmente 

negativa 
  

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 2 3 4 5 6 7 

  

1 2 3 4 5 6 7 

  

1 2 3 4 5 6 7 

  

1 2 3 4 5 6 7 
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3. Apresenta-se de seguida um conjunto de situações. Diga em que medida considera cada 

uma destas situações condenáveis, utilizando a escala de 1 a 7, sendo 1- nada condenável e 7-

totalmente condenável. Trace um círculo à volta do algarismo que melhor corresponde à sua 

resposta: 

 

a) Uma câmara municipal cede terrenos públicos, a preços simbólicos, ao presidente do clube 

de futebol da terra para construir um café. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

b) Um médico de família receita medicamentos produzidos por uma farmacêutica que 

patrocina o congresso em Nova Iorque em que pretende participar. 

 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

c) Um advogado influente consegue que um indivíduo que cometeu um crime não seja 

condenado, porque ofereceu uma quantia de dinheiro ao juiz.  

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

d) Um ministro responsável pela privatização de uma empresa é nomeado administrador 

dessa empresa após o fim do seu mandato.  

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

e) A fim de evitar uma multa que lhe retiraria a carta de condução durante um ano, um 

indivíduo oferece uma quantia de dinheiro a um polícia. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 

 

f) Um individuo pede à sua tia, que trabalha na Segurança Social, para acelerar o seu 

processo de candidatura a um subsídio. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
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g) Um individuo candidata-se a uma vaga de emprego à qual se candidataram 700 outras 

pessoas. Ele consegue a vaga porque um primo pertence à administração da empresa. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 

 

h) Um jogador de futebol é pago pelo presidente de um clube adversário para dificultar a 

vitória do seu clube. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

i) Um ministro do ambiente favorece a pedido de um amigo seu, a construção de um hotel 

numa área protegida.  

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

j) A fim de evitar a reprovação no exame de condução, um individuo oferece um presunto ao 

examinador. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

k) Um presidente de câmara autorizou a construção de habitações sociais a uma empresa da 

região. Posteriormente, o dono da empresa financia a campanha do presidente para a sua 

reeleição. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

l) Um empregado não denuncia as fraudes cometidas pelo seu chefe, a troco de um aumento 

salarial. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

4. Apresenta-se de seguida o mesmo conjunto de situações. Utilizando a escala de 1 a 5, 

indique se cada uma destas situações merece ou não punição. No caso de merecer, indique a 

punição que considera adequada. Trace um círculo à volta do algarismo que melhor 

corresponde à sua resposta: 
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a) Um individuo candidata-se a uma vaga de emprego à qual se candidataram 700 outras 

pessoas. Ele consegue a vaga porque um primo pertence à administração da empresa. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

b) A fim de evitar uma multa que lhe retiraria a carta de condução durante um ano, um 

indivíduo oferece uma quantia de dinheiro a um polícia. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

c) Um presidente de câmara autorizou a construção de habitações sociais a uma empresa da 

região. Posteriormente, o dono da empresa financia a campanha do presidente para a sua 

reeleição. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

d) Um empregado não denuncia as fraudes cometidas pelo seu chefe, a troco de um aumento 

salarial. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

e) Uma câmara municipal cede terrenos públicos, a preços simbólicos, ao presidente do clube 

de futebol da terra para construir um café.  

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
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f) Um jogador de futebol é pago pelo presidente de um clube adversário para dificultar a 

vitória do seu clube. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

g) Um advogado influente consegue que um indivíduo que cometeu um crime não seja 

condenado, porque ofereceu uma quantia de dinheiro ao juiz.  

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

h) Um médico de família receita medicamentos produzidos por uma farmacêutica que 

patrocina o congresso em Nova Iorque em que pretende participar. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

i) A fim de evitar a reprovação no exame de condução, um individuo oferece um presunto ao 

examinador. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

j) Um ministro responsável pela privatização de uma empresa é nomeado administrador 

dessa empresa após o fim do seu mandato.  

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
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k) Um individuo pede à sua tia, que trabalha na Segurança Social, para acelerar o seu 

processo de candidatura a um subsídio. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

l) Um ministro do ambiente favorece, a pedido de um amigo seu, a construção de um hotel 

numa área protegida. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

 

As informações contidas neste questionário são completamente anónimas e confidenciais, a sua 

utilização é exclusivamente para fins de investigação científica. Obrigada por responder a todas 

as questões.  

Sexo:    Masculino   Feminino    Idade: ______anos 

 

Estado civil:        

       Solteiro/a 

       Casado/a ou União de facto 

        Viúvo/a ou divorciado/a ou separado/a 

 

Nacionalidade: __________________________________________ 

 

Profissão: ______________________________________________ 

 

Residente em (concelho): __________________________________ 

Grau de escolaridade: 

        4º ano/classe 

       Ensino Básico 

       Ensino Secundário 

        Ensino Superior 
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Religião: ________________________________________ Não tenho      Ateu 

 

Assiste a cerimónias religiosas? 

 

Tendência política: 

 

Partido que apoia ou com o qual se sente mais identificado(a) (coloque uma cruz numa 

única opção): 

 

       BE (Bloco de Esquerda) 

       CDS/PP (Partido Popular) 

       PCP (Partido Comunista Português) 

       PEV (Partido Ecologista “Os Verdes”) 

       PPD/PSD (Partido Social Democrata) 

       PS (Partido Socialista) 

       Outro             Qual? ________________________________________ 
 

 

 

 

 Obrigada pela sua participação! 

 

 

Nunca      Sempre 

1 2 3 4 5 6 7 
  

Estrema 

esquerda 
     

Extrema 

direita 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 2 

Questionário versão 2 
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      Questionário N.º:______ 

Estamos a realizar uma investigação sobre a corrupção e a sua opinião interessa-nos. Para 

responder ao questionário basta seguir as indicações que são proporcionadas. Pedimos que 

responda o mais espontaneamente possível a todas as questões. Este questionário é anónimo, 

confidencial e não existem respostas certas ou erradas, pois todos temos opiniões diferentes. 

Agradecemos, desde já, a sua participação.  

1. Quando ouve a palavra «corrupção», quais são as 5 palavras ou expressões que lhe vêm 

espontaneamente à mente? 

Resposta A: ___________________________________________________________ 

Resposta B: ___________________________________________________________ 

Resposta C: ___________________________________________________________ 

Resposta D: ___________________________________________________________ 

Resposta E: ___________________________________________________________ 

 

2.  Para cada palavra que referiu anteriormente relativamente à corrupção, indique em que 

medida a considera negativa, utilizando a escala de 1 a 7, sendo 1- nada negativa e 7- 

totalmente negativa. Trace um círculo à volta do algarismo que melhor corresponde à sua 

resposta: 

 

     A sua resposta A: 

    A sua resposta B: 

    A sua resposta C: 

    A sua resposta D: 

    A sua resposta E: 

Nada 

negativa 
     

Totalmente 

negativa 
  

1 2 3 4 5 6 7 

  
1 2 3 4 5 6 7 

  

1 2 3 4 5 6 7 

  

1 2 3 4 5 6 7 

  

1 2 3 4 5 6 7 
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3. Apresenta-se de seguida um conjunto de situações. Diga em que medida considera cada 

uma destas situações condenáveis, utilizando a escala de 1 a 7, sendo 1- nada condenável e 7-

totalmente condenável. Trace um círculo à volta do algarismo que melhor corresponde à sua 

resposta: 

 

m) Uma câmara municipal cede terrenos públicos, a preços simbólicos, ao presidente do clube 

de futebol da terra para construir um café. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

n) Um médico de família receita medicamentos produzidos por uma farmacêutica que 

patrocina o congresso em Nova Iorque em que pretende participar. 

 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

o) Um advogado influente consegue que um indivíduo que cometeu um crime não seja 

condenado, porque ofereceu uma quantia de dinheiro ao juiz.  

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

p) Um ministro responsável pela privatização de uma empresa é nomeado administrador 

dessa empresa após o fim do seu mandato.  

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

q) A fim de evitar uma multa que lhe retiraria a carta de condução durante um ano, um 

indivíduo oferece uma quantia de dinheiro a um polícia. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 

 

r) Um individuo pede à sua tia, que trabalha na Segurança Social, para acelerar o seu 

processo de candidatura a um subsídio. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
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s) Um individuo candidata-se a uma vaga de emprego à qual se candidataram 700 outras 

pessoas. Ele consegue a vaga porque um primo pertence à administração da empresa. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 

 

t) Um jogador de futebol é pago pelo presidente de um clube adversário para dificultar a 

vitória do seu clube. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

u) Um ministro do ambiente favorece a pedido de um amigo seu, a construção de um hotel 

numa área protegida.  

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

v) A fim de evitar a reprovação no exame de condução, um individuo oferece um presunto ao 

examinador. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

w) Um presidente de câmara autorizou a construção de habitações sociais a uma empresa da 

região. Posteriormente, o dono da empresa financia a campanha do presidente para a sua 

reeleição. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

x) Um empregado não denuncia as fraudes cometidas pelo seu chefe, a troco de um aumento 

salarial. 

Nada 

Condenável 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente 

condenável 
 

4. Apresenta-se de seguida o mesmo conjunto de situações. Utilizando a escala de 1 a 5, 

indique se a pessoa ou instituição sublinhada em cada uma das situações merece ou não 

punição. No caso de merecer, indique a punição que considera adequada. Trace um círculo à 

volta do algarismo que melhor corresponde à sua resposta: 
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m) Um individuo candidata-se a uma vaga de emprego à qual se candidataram 700 outras 

pessoas. Ele consegue a vaga porque um primo pertence à administração da empresa. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

n) A fim de evitar uma multa que lhe retiraria a carta de condução durante um ano, um 

indivíduo oferece uma quantia de dinheiro a um polícia. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

o) Um presidente de câmara autorizou a construção de habitações sociais a uma empresa da 

região. Posteriormente, o dono da empresa financia a campanha do presidente para a sua 

reeleição. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

p) Um empregado não denuncia as fraudes cometidas pelo seu chefe, a troco de um aumento 

salarial. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

q) Uma câmara municipal cede terrenos públicos, a preços simbólicos, ao presidente do clube 

de futebol da terra para construir um café.  

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
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r) Um jogador de futebol é pago pelo presidente de um clube adversário para dificultar a 

vitória do seu clube. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

s) Um advogado influente consegue que um indivíduo que cometeu um crime não seja 

condenado, porque ofereceu uma quantia de dinheiro ao juiz.  

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

t) Um médico de família receita medicamentos produzidos por uma farmacêutica que 

patrocina o congresso em Nova Iorque em que pretende participar. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

u) A fim de evitar a reprovação no exame de condução, um individuo oferece um presunto ao 

examinador. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

v) Um ministro responsável pela privatização de uma empresa é nomeado administrador 

dessa empresa após o fim do seu mandato.  

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
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w) Um individuo pede à sua tia, que trabalha na Segurança Social, para acelerar o seu 

processo de candidatura a um subsídio. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

x) Um ministro do ambiente favorece a pedido de um amigo seu, a construção de um hotel 

numa área protegida. 

Nenhuma punição 
Admoestação/ 

reprimenda 

Trabalho a favor da 

comunidade 

Coima/Pena de 

multa 
Pena de prisão 

1 2 3 4 5 
 

 

As informações contidas neste questionário são completamente anónimas e confidenciais, a sua 

utilização é exclusivamente para fins de investigação científica. Obrigada por responder a todas 

as questões.  

Sexo:    Masculino   Feminino    Idade: ______anos 

 

Estado civil:        

       Solteiro/a 

       Casado/a ou União de facto 

        Viúvo/a ou divorciado/a ou separado/a 

 

Nacionalidade: __________________________________________ 

 

Profissão: ______________________________________________ 

 

Residente em (concelho): __________________________________ 

Grau de escolaridade: 

        4º ano/classe 

       Ensino Básico 

       Ensino Secundário 

        Ensino Superior 
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Religião: ________________________________________ Não tenho     Ateu 

 

Assiste a cerimónias religiosas? 

 

Tendência política: 

 

Partido que apoia ou com o qual se sente mais identificado(a) (coloque uma cruz numa 

única opção): 

 

       BE (Bloco de Esquerda) 

       CDS/PP (Partido Popular) 

       PCP (Partido Comunista Português) 

       PEV (Partido Ecologista “Os Verdes”) 

       PPD/PSD (Partido Social Democrata) 

       PS (Partido Socialista) 

       Outro             Qual? ________________________________________ 
 

 

 

 

 Obrigada pela sua participação! 

 

Nunca      Sempre 

1 2 3 4 5 6 7 
  

Estrema 

esquerda 
     

Extrema 

direita 

1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 3 

Classificação cromática dos cenários de corrupção 
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Corrupção Branca: 

 

1. Um médico de família receita medicamentos produzidos por uma farmacêutica que 

patrocina o congresso em Nova Iorque em que pretende participar.   

 

2. Um individuo pede à sua tia, que trabalha na Segurança Social, para acelerar o seu 

processo de candidatura a um subsídio. 

 

3. Um individuo candidata-se a uma vaga de emprego à qual se candidataram 700 outras 

pessoas. Ele consegue a vaga porque um primo pertence à administração da empresa. 

 

4. A fim de evitar a reprovação no exame de condução, um individuo oferece um presunto 

ao examinador. 

 

 

Corrupção Cinzenta: 

 

1. Uma câmara municipal cede terrenos públicos, a preços simbólicos, ao presidente do 

clube de futebol da terra para construir um café. 

 

2. A fim de evitar uma multa que lhe retiraria a carta de condução durante um ano, um 

individuo oferece uma quantia de dinheiro a um polícia. 

 

3. Um jogador de futebol é pago por um presidente de um clube adversário para dificultar a 

vitória do seu clube. 

 

4. Um empregado não denuncia as fraudes cometidas pelo seu chefe, a troco de um 

aumento salarial. 

 

 

Corrupção Preta: 

 

1. O advogado influente consegue que um individuo que cometeu um crime não seja 

condenado, porque ofereceu uma quantia de dinheiro ao juiz. 



70 
 

 

2. Um ministro responsável pela privatização de uma empresa é nomeado administrador 

dessa empresa após o fim do seu mandato.  

 

3. Um ministro do ambiente favorece a pedido de um amigo seu, a construção de um hotel 

numa área protegida. 

 

4. Um presidente de camara autorizou a construção de habitações sociais a uma empresa da 

região. Posteriormente, o dono da empresa financia a campanha do presidente para a sua 

reeleição. 
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