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Portugal e as religiões
1. Questão: Em Portugal, há uma separação entre a
Igreja e o Estado?
Apenas 17,6% dos inquiridos responderam que sim, que
há separação entre Igreja e Estado.
Quase 10% disse não haver essa separação, enquanto a
esmagadora maioria, 72,7%, preferiu deixar a questão sem
resposta, ou dizer que não sabia.
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2. Questão: O Estado português é confessional?
18,7% dos inquiridos responderam que sim, que
Portugal é confessional. Apenas um valor escasso, a rondar os
7%, deu a resposta correta. A larguíssima maioria preferiu não
responder, ou não sabia.
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3. Questão: O Cardeal-Patriarca de Lisboa tem assento
nas sessões comemorativas da Assembleia da
República?
62,7% dos inquiridos responderam não. Mas, ainda
assim, 18,6% afirmaram ter o cardeal-patriarca lugar na
Assembleia da República.
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Vejamos o comportamento por confissão:
– católicos: conscientes da realidade legal, 72,7%
afirmam que o cardeal-patriarca não tem qualquer
lugar na assembleia legislativa. Apenas 15,1% diz o
contrário.
– evangélicos: menos próximos da resposta considerada correta com 63,6%.
– outros: ainda mais afastados, os que disseram não ter
religião alguma votaram maioritariamente na resposta
errada ou disseram não saber a resposta (57,2%, ao
todo)

Elementos sobre a memória e identidade comum
4. Tarefa: Atribuir o nome do feriado perante a
indicação da data em que ele ocorreu no ano de 2007

Significativo, se tida em conta a diferenciação entre
«praticante» e «não praticante», o valor é semelhante para
ambos os casos.
Cerca de 50% dos que, afirmando-se católicos, não
souberam indicar os evangelistas, não conseguiram indicar
um único dos evangelistas.
Totalmente diferente, o universo evangélico sobe quase
aos 90% de conhecimento desses tradicionais autores. Mais,
os inquiridos que não corresponderam na totalidade à
questão, falharam apenas por um dos autores.
Como curiosidade, do universo que se afirmou como
católico, um integrou na lista dos evangelistas “S. Miguel
Arcanjo” (católico, não praticante). Um dos restantes
inquiridos um integrou Isaías no cânon do Novo Testamento.

6. Questão: Diga o 1.º dos 10 Mandamentos

Olhemos para três dos feriados religiosos: Páscoa (8 de
Abril), Corpo de Deus (7 de junho) e Imaculada Conceição (8
de dezembro).
– Páscoa: acertaram 42,3% dos inquiridos.
– Corpo de Deus: 35,6% dos inquiridos.
– Imaculada Conceição: 27,1%.
• Nenhum era evangélico.
• Apenas um dos inquiridos tinha entre os 18 e os 25
anos.
• Dos inquiridos, alguns apenas reconheceram a data
do Natal: 17%. Destes, 50% disseram ser católicos
(assumindo-se como não praticantes).

5. Questão: Enumere os quatro Evangelhos

Tendo em conta o gráfico anterior, verificamos que
menos de metade dos inquiridos sabe quais são os
tradicionais autores dos quatro Evangelhos (47,4%).
Se a nossa atenção se focar no universo dos que se dizem
católicos, verificamos que os valores são significativamente
piores: apenas 40% dos católicos identifica os evangelistas.
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Aquele que é o código ético basilar da nossa civilização
apenas tem o seu primeiro aspeto reconhecido por pouco
mais de 10% dos inquiridos.

7. Questão: Quais as componentes da Santíssima
Trindade?

Na totalidade das 3 pessoas, apenas 22,7% dos inquiridos
souberam identificar a Trindade dos cristãos.
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Divididas as pessoas da Trindade, a identificação do Pai
recebeu maior valor de respostas corretas, sendo de referir
que um ainda significativo número dos inquiridos, cerca de
20%, acrescentou ao Pai e ao Filho, a Virgem Maria.

O judaísmo (13%) apresenta valores relativamente
próximos do cristianismo (14%), estando o Islão muito
menos referenciado com essa raiz comum (10%).

8. Questão: Qual o nome do actual Papa?

11. Questão: Qual a principal cidade santa do Islão?
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Apesar de ser uma figura de presença frequente nos
media, apenas 22% dos inquiridos souberam referir Bento XVI.
Nenhum Evangélico soube identificar o atual Papa.

Conhecimentos gerais sobre o mundo das religiões

Mais uma vez, o mundo muçulmano aparece como
francamente desconhecido da população inquirida.
A simples indicação da cidade de Meca parece ser uma
tarefa brutalmente difícil. Menos de 20% dos inquiridos
responde o nome dessa cidade perante a questão colocada.
Poucos são os que erram a resposta, mas larga é a fatia
dos que preferem o silêncio, dizendo que não sabem.

9. Questão: Diga as três grandes divisões do Cristianismo

Menos de 20% dos inquiridos sabe corretamente quais as
grandes divisões do cristianismo. O conhecimento da
existência do mundo ortodoxo é a que recebe menos respostas
corretas.
Mencionar que, além de «protestantes» e católicos, 7%
dos inquiridos disse ser a 3º grande componente do cristianismo as «Testemunhas de Jeová».

10. Questão: Quais são as três religiões abraâmicas
Pedido que identificassem as chamadas 3 religiões que
têm base em Abraão, apenas cerca de dezena e meia de
inquiridos as identificou.

12. Questão: O Islão é uma religião monoteísta?
Seguindo as questões anteriores, aprofunda-se o
conhecimento genérico sobre o Islão e os resultados são ainda
mais graves.
Apenas 21% dos inquiridos afirmou ser o Islamismo uma
religião monoteísta. Mais uma vez, as respostas negativas,
erradas, não são em grande número, mas é avassalador o
número de inquiridos que prefere não dar resposta alguma.
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Saindo do universo muçulmano, o quadro não se altera
significativamente.
No ano em que visitou Portugal, apenas 18% dos
inquiridos souberam dizer que o Dalai Lama é budista.
Mais uma vez, a ausência de resposta foi a resposta mais
obtida.

15. Questão: De que religião / confissões acha existirem
comunidades organizadas em Portugal?
13. Questão: Entre Xiitas e Sunitas, qual destes movimentos
é maioritário no Islão?

Era dada uma listagem longa onde se pedia que fosse
feito um círculo em torno das que cumprissem a resposta.
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O desconhecimento face ao Islão é ainda maior quando
foi pedido que, entre sunismo e xiismo, escolhessem qual era
a corrente maioritária no mundo muçulmano.
Apesar de toda a quantidade de notícias relacionadas,
quer com o Iraque, quer com o Irão, a divisão sunitas / xiitas
continua totalmente ausente do mundo do conhecimento dos
inquiridos. Apenas pouco mais de 6% dos inquiridos avança
com a resposta correta.

14. Questão: O Dalai Lama é de que religião?
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16. Questão: A ciência desacredita a religião?
Resposta em valor de intensidade (1 a 5)
– Total: 2,7
Entre eles:
– Católicos: 2,3
– Evangélicos: 3,1
– Sem identificação religiosa: 2,7
Os católicos são os que de forma clara, menos encaram a
ciência como um campo de agressão à religião. Os não
religiosos olham para a ciência como forma de combate
contra o religioso e, por fim, os evangélicos afastam-se da
ciência, tendo-a como negativa.

Ficha técnica:
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300 entrevistas presenciais realizadas aleatoriamente em Maio
de 2007, tendo 20% delas sido validadas telefonicamente.

