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Introdu~ao
Urn estudo anterior por nos realizado (Gouveia-Pereira,Vala, Palmonari
& Rubini, 2003) mostra que existe uma rela9ao entre a percep9ao de justi9a
do comportamento dos professores e a legitima9ao da autoridade escolar,
bem como da avalia9ao de autoridades institucionais extra-escolares. Estes
resultados colocaram-nos a questao de saber qual a dinamica psicologica
subjacente a essa rela9ao. Nesse sentido, colocamos a hipotese de que essa
tela9ao e mediada pelos mecanismos psicologicos invocados por Lind e
Tyler (1988); Tyler, Degoey e Smith (1996) no Modelo do Valor do Grupo.
Este modelo sugere dois mecanismos mediadores entre a percep9ao de justi9ae a legitima9ao da autoridade, os comportamentos positivos face ao grupo
e a auto-estima: 0 valor que 0 individuo percebe que the e atribuido no seio
do grupo (respeito) e 0 estatuto que 0 individuo atribui ao grupo (orgulho).
Esta hipotese foi analisada em diferentes contextos sociais, mas nunca foi
estudadaem contexto escolar com adolescentes.
Assim, 0 objectivo central deste estudo consiste em analisar 0 estatuto
do grupo (orgulho) e 0 valor do individuo percebido no grupo (respeito),
enquanto variaveis mediadoras entre a percep9ao de justi9a do comportamentodos professores e a legitima9ao da autoridade escolar.
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Percep~oes de justi~a e legitima~ao da autoridade

I

I

Duas perspectivas tern sido consideradas na literatura relativamente aos
motivos psicologicos subjacentes as preocupa~oes com a justi~a: uma perspectiva instrumental e uma perspectiva expressiva e relacionada com a
identidade. A perspectiva instrumental baseia-se na teoria da troca social
(Romans, 1961; Thibaut & Kelley, 1959; Walster, Walster & Berscheid,
1978) e propoe que as preocupa~6es com a justi~a decorrem das preocupa~oes com a maximiza~aodos ganhos. 0 Modelo do Valar do Grupo (MVG)
(Lind & Tyler, 1988;Tyler & Smith, 1998)constitui uma perspectiva teorica
alternativa a este modelo instrumental. Este novo modelo considera que as
preocupa~oes com a justi~a envolvem factores de tipo relacional e identitirios. De qualquer destes modelos decorrem razoes para a obediencia as autoridades e a atribui~ao de legitimidade a essas mesmas autoridades.
No caso da perspectiva instrumental, pensa-se que as pessoas obedecem
a autoridade para evitar puni~6es e obter recompensas. Se considerarmos os
tres mecanismos propostos por Kelman (1958) para explicar a influencia
social (complacencia, identifica~ao e internaliza~ao), a obediencia por motivos instrumentais (evitar puni~oes) corresponde a "complacencia". No
entanto, de acordo com 0 MVG,so a obediencia baseada na internaliza~aode
urn valor - 0 valor da obediencia -, independentemente de razoes instrumentais (Tyler, 1997), pode ter efeitos de longo prazo e ocorrer mesmo na
ausencia da autoridade. Ora, 0 que perrnite a interioriza~ao da obediencia it
autoridade e a percep~ao de que esta e legitima. A este proposito, podemos
lembrar French e Raven (1959), para quem "0 poder legitimo e 0 poder que
provem dos valores interiorizados (...) os quais deterrninam que uma autoridade possui 0 direito legitimo de influenciar, e que 0 individuo tern obriga~ao de aceitar essa influencia" (p. 159).
As duas perspectivas referidas diferenciam-se ainda noutros factores
relativos a atribui~ao de legitimidade a uma autoridade. Na perspectiva instrumental, uma autoridade sera percebida como legitima, na medida em que
distribuir recursos de forma justa. Na perspectiva relacional, essa vertente
nao e exc1uida,mas a legitimidade decorrera, sobretudo, de factores identitarios. Assim, uma autoridade sera percebida como legitima se, quando das
suas decisoes sobre uma pessoa, essa pessoa puder inferir que 0 seu valor e
reconhecido, e, ao mesmo tempo, sentir que 0 grupo em que esta inserida e
urn grupo com valor. Nesta hipotese, quando uma autoridade toma decisoes
processualmente e relacionalmente justas, as pessoas sentem-se respeitadas,
sentem orgulho no grupo e legitimam a autoridade. As pesquisas empiricas
do MVGtern identificado tres factores criticos na percep~ao de justi~a relacional: percep~iiode neutralidade da autoridade, percep~iio de confianra e
percep~iiode que a autoridade respeita os direitos das pessoas implicadas na
decisao ou reconhecimento de status (ver Figura I).
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0 modelo da justi~a relacional e da legitima~aoda autoridade, com base
em criterios relacionais - 0 MVG-, deriva a sua hip6tese da teoria da identidade social de Tajfel (Tajfel & Turner, 1986). Segundo esta teoria, as pessoas usam .osgrupos como fonte de informa~ao sobre si pr6prias e recolhem
nos gropos informa~aopara a sua autodefini~aoe a sua auto-estima.Embora
Tyler e colaboradores reconhe~am que as pessoas tern preocupa~6es instrumentais, prop6em que sao, contudo, as preocupa~6es relacionais e identitarias que estao subjacentes aos julgamentos de justi~a e que estao predominantementepresentes na atribui~aode legitimidade as autoridades.

Figura 1
Modelo do valor ~o grupo proposto por Tyler et ai. (1996,p. 915)
Orgulho
no
Grupo

;/

Comportamentos
orientados para 0
grupo e auto-estima

Julgamentos relacionais
sobre a autoridade
(neutralidade, confiana,
reconhecimento de status)

C

Respeito
no seio do
grupo

Percep~oes de justi~a e legitima~ao da autoridade escolar junto de adolescentes
Partindo de alguns estudos qua mostram que as experiencias escolares
sac umdos factores estruturantes das orienta~6es dos adolescentes face a
autoridade institucional (Emler & Reicher, 1995; Palmonari, Rubini &
Casoni, 1999; Reicher & Emler, 1985) e'com base nos estudos no campo da
justi~a processual (Lind & Tyler, 1988; Tyler & Lind, 1992), realizamos
uma pesquisa com adolescentes, na qual introduzimos uma nova dimensao
na analise da experiencia escolar: os julgamentos de justi~a acerca do comportamento dos professores (Gouveia-Pereira et ai., 2003). Os resultados
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mostram que e a experiencia da justi~a 0 principal factor explicativo da legitima~aoda autoridade escolar (professor) e da avalia~ao das autoridades institucionais extra-escolares (legal e jurfdica). Verificamos, tambem, que saD
os aspectos relacionais/procedimentais dos julgamentos de justi~a os melhores preditores da legitima~ao dos professores, enquanto os aspectos distributivos nao apresentam urn impacto significativo. Alem disso, esta pesquisa
mostra que os sentimentos associados ao exito escolar, a avalia~ao da rela~ao com os colegas e, nomeadamente, a avalia~ao das regras escolares saD
dimens6es da experiencia escolar importantes para a compreensao da rela~ao dos adolescentes com a autoridade institucional. No entanto, estes
~
aspectos saD menos importantes do que a percep~ao de justi~a, nomeadamente do que a percep~ao de justi~a relacional.
Esta pesquisa mostrou, ainda, que a legitima~ao da autoridade escolar
(aceita~ao das regras, propostas e decis6es dos professores e a atitude favoravel) e mediadora entre a percep~ao de justi~a do comportamento dos professores e a avalia~ao das autoridades institucionais extra-escolares. Dito por
outras palavras, os resultados sugerem que quanto mais os adolescentes tern
a percep~ao de que os seus professores saDjustos (0 tratamento e dignoe
respeitoso e os procedimentos que aplicam saD imparciais), mais aceitam e
concordam com as suas propostas e decis6es, e, por sua vez, quanto mais
legitimam a autoridade escolar, mais positiva e a avalia~ao das autoridades
institucionais extra-escolares (legal e jurfdica).
Contudo, estes resultados deixam em aberto a questao de saber qual e 0
processo psico16gico subjacente a rela~ao entre a percep~ao de justi~a e a
legitima~ao dos professores. Colocamos, entao, a hip6tese de que essa rela~ao e mediada pelos mecanismos psico16gicos invocados por Lind e Tyler
(1988) e Tyler, Degoeye Smith (1996) no modelo do valor do grupo: 0 valor
que 0 individuo percebe que lhe e atribuido no seio do grupo (respeito) e 0
estatuto que 0 individuo atribui ao grupo (orgulho).
Responder a esta questao e importante para a compreensao dos resultados do estudo anterior, mas e tamMm uma contribui~ao importante para a
valida~ao do pr6prio modelo do valor do grupo, ja que este modelo tern sido,
preferencialmente estudado, em contexto norte-americano, com sujeitos III
adultos. Apesar da vasta evidencia empirica que sustenta 0 MVGem diver~,

sos contextos- politico,legal,familiare empresarial/organizacional
(Sousa

~ fill.

1

& Vala, 1999; Sousa & Vala, 2002; Tyler & Degoey, 1995; Tyler et ai.
1996; Tyler, 1997) -, este modelo, em contexto escolar/educacional,

.

foi ape-

nas analisado em estudantes universitarios americanos (Tyler et ai., 1996). ..
Nesta pesquisa pretendemos testar 0 modelo do valor do grupo com adoles- .~
centes portugueses e em escolas secundarias.
Assim, com base nos pressupostos te6ricos referidos, formulamos a
seguinte hip6tese geral: a percep~ao de justi~a dos comportamentos dos professores conduz a atribui~ao de legitimidade a esses mesmos professores, ~
porque da justi~a do comportamento dos professores os adolescentes infe- '"~
.

1
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rem que sao membros respeitados no seio da turma e que a turma e urn
grupo do qual se podem orgulhar. Assim, espera-se que 0 orgulho e 0 respeito sejam variaveis mediadoras entre a percep~ao de justi~a do comportamento dos professores e a legitima~aodo seu comportamento.
Neste estudo pretendemos ainda contribuir para a analise de uma outra
questao.
Para alem das dimens6es da percep~ao de justi~a relacionalJprocedimental e distributiva, 0 estudo de Gouveia-Pereira, Vala, Palmonari e Rubini
(2003) considerou, tambem, a dimensao de justi~a comparativa. Ora, no
MVG,os jufzos comparativos nao tern sido considerados relevantes, assumindo-se que os julgamentos de justi~a estruturam-se com base em princfpios ou julgamentos autonomos (Tyler & Blader, 2000). No entanto, os
resultados do estudo acima referido mostram que os jufzos comparativos sao
importantes na legitima~ao da autoridade escolar. Desta forma, podemos
formular a hipotese de que os efeitos dos julgamentos de justi~a comparativos, tal como os julgamentos de justi~a relacional, sao mediados pelas variaveis orgulho e respeito no grupo (ver figura 2). Para alem disso, formulamos
ainda a hipotese de que os julgamentos de justi~a comparativos contribuem
significativamentepara aumentar a variancia explicada das variaveis mediadoras (orgulho e respeito). Esta hipotese fundamenta-se no papel que a compara~ao social tern na percep~ao de justi~a (Adams, 1965; Crosby, 1984;
Mikula, 2002) e na constru~ao da identidade (Harter, 1993;Tajfel & Turner,
1986;Tesser, 1988).
Metodo
Participantes
Participaram nesta pesquisa 448 adolescentes, sendo 234 do sexo masculino (52%) e 214 do sexo feminino.(48%), com idades compreendidas
entre os 15 e os 18 anos (M = 16,5).
Procedimento
0 questionario foi preenchido individualmente, durante urn perfodo de
aulas cedido para 0 efeito, e na ausencia dos respectivos professores. 0
preenchimento do questionano demorou aproximadamente 30 minutos. Os
dadosforam recolhidos em diferentes escolas secundanas, na area de Lisboa.
Medidas de percep~iio de justi~ no contexto escolar
As medidas de percep~ao de justi~a e de legitimidade da autoridade
escolar estao apresentadas em Gouveia-Pereira et at. (2003). No entanto,
consideramosimportante apresentar aqui essas mesmas medidas.

.

....
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.

Percepr;iio de justir;a relacional: Foram usados onze itens para medir
a percepc;;ao de justic;;a relacional, no contexto escolar. Estes itens foram
seleccionados de acordo com Bies e Moag (1986) e Tyler et al. (1996) (por
exemplo: "os meus professores tratam-me com respeito", "os meus professores tern em considerac;;ao as minhas necessidades", ou "os meus professores preocupam-se com 0 ambiente na sala de aula, de modo a que se
aprenda a materia").

. Percepr;iiode justir;a procedimental: Com base nas regras procedimentais propostas por Leventhal (1980), foram consideradas as seguintes
dimensoes: "rigor da informa9aO","possibilidade de correc9ao" e "representatividade" ("quando os meus professores tomam uma decisao em relac;aoa
mim, procuram saber tudo 0 que se passou naquela situacrao","quando os
meus professores erram sabem reconhecer os seus erros" e "os meus
professores dao-me oportunidade para apresentar os meus pontos de vista,
antes de tomarem uma decisao sobre mim")

.

Percepr;iio de justir;a distributiva: A medida da percepcrao de justicra
distributiva foi realizada com base num indicador de avaliacrao global ("em
geral, os meus professores dao-me as notas justas"). Foram tambem usados
indicadores relativos aos princfpios normativos de justh;a distributiva ("em
geral, os meus professores tern-me dado as notas de acordo com 0 trabalho
que fac;;o", "em geral, os meus professores tern-me dado as notas de acordo
com 0 que merec;;o"e "os meus professores geralmente recompensam 0 meu
esforc;;o").
Percepr;iio de justir;a comparativa: Recorremos a teoria da equidade

.

(Adams, 1965) e a teoria da privaC;;aorelativa interpessoal (Crosby, 1984)
para medir este tipo de justic;;a:(ex.: "a maneira como os meus professores
resolvem os problemas comigo e semelhante a maneira como resolvem com
os meus colegas" e "os meus professores a dar notas sac tao exigentes
comigo como com os meus colegas") (ex= 0,65, M = 3,58 e DP = 0,76).
Medida de orgulho no grupo e de respeito no seio do grupo

.

OrguIho no grupo: Esta medida e constitufda por uma dimensao proposta por Luhtanen e Crocker (1992) da escala de auto-estima colectiva
(a auto-estima colectiva privada). Os itens desta medida aproximam-sed~
medida de orgulho/identificac;;aocom 0 grupo utilizada por Tyler et Rl"
(1996). Os indicadores sac os seguintes: "tenho orgulho em fazer parte d~
minha turma", "as vezes sinto-me incomodado quando penso que sou urn
aluno da minha turma", "sinto-me feliz por ser aluno da minha turma" e
"sinto que gostaria de nao pertencer a minha turma".
Respeito no seio do grupo: Com esta medida pretende-se analisar

.

percepc;;ao que os adolescentes tern do seu valor junto dos cole gas de tu011
(Tyler et al., 1996). Pedia-se aos participantes que indicassem em que medi~

~

I

'Ii

~
'll

.~
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da concordavam com as seguintes afirma~6es: Sinto que a maioria dos meus
colegas de turma: "respeita-me como pessoa", "dolvalor ao que digo e fa~o",
"ve-me como uma pessoa de valor", "tern uma boa impressao de mim",
"gosta de mim" e "respeita as minhas opini6es".
No sentido de analisar se estas duas dimensOes (orgulho e respeito) da
rela~ao do individuo com 0 grupo saD dois aspectos da identidade grupal, tal
como proposto pelo MGV, e se saD sentidas pelos participantes como distintas, realizamos uma Analise Factorial por Componentes Principais (ACP),
com rota~ao varimax

(KMO

= 0,89;

63,4% de variancia

explicada).

Esta ana-

lise mostrou dois factores distintos, urn correspondente ao estatuto do grupo
(orgulho) e outro correspondente ao valor percebido no seio do grupo (respeito). A partir dos indicadores mais saturados em cada urn dos factores, construimos urn indice de orgulho (ex= 0.90, M = 3.74; DP = 0.91) e outro de respeito (ex= 0,81, M = 3.72; DP = 0.71). De seguida,calculamos a correla~aode

~

i

Pearsonentre estes dois indices: 0,50, p < 0,01. Tal como no estudo de Tyler
et at. (1996), os nossos resultados evidenciam que estas duas medidas saD
duasdimensOesdistintas, embora correlacionadas,da rela~aoindividuo-grupo.
Medida de legitima~o
~

. Percepl;iio

da autoridade escolar

de legitimafiio da autoridade dos professores:

A medida

de percep~ao de legitima~ao dos professores considerou tres dimens6es
(Tyler, 1997): "Aceita~ao das decis6es da autoridade" (ex.: duma forma
geral aceito bem as decis6es dos meus professores), "competencia da autoridade" (ex.: sinto que os meus professores tern competencia pedag6gica) e
"avalia~aoda autoridade" (ex.: indica a forma como avalias os teus professoresem geral, aqui, na tua escola). Com base nos 6 indicadores que integrayamesta medida, foi construida uma nova variavel que apresenta os seguin-

'1'

tes valores: ex= 0,73; M

= 3,46 e DP

=0,67.

Resultados

"

.
~-;

Teste do Modelo do Valor do Grupo
Em primeiro lugar, avaliamos as correla~6es de Pearson entre todas as
variaveisdo estudo (ver Quadro 1). Como se pode verificar, as correla~Oes
entre as variaveis apresentam valores inferiores ao limite proposto por
Brymane Cramer (1997) (0.80), a partir do qual se podem colocar probleJnas de multicolinearidade.
Como se observa no Quadro 1, existe uma rela~ao positiva e significativaentre as variaveis independentes (percep~ao de justi~a) e a legitimidade
,dos professores (variavel dependente). De seguida, passamos a analise da
media~aoproposta pelo MVG, que consiste em verificar se 0 orgulho e 0

1

''II'
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respeito sao variaveis mediadoras entre a percep~ao de justi~a (variaveis
independentes) e a legitima~ao da autoridade escolar (variavel dependente).
Para analisar a media~ao, recorremos
Kenny (1986).

a metodologia

proposta por Baron e

"

«
,~

Quadro 1
Valores estatisticos e correlaoes de Pearson para as variaveis do estudo
0:

M

DP

1

2

3

4

Justiya relacional

.85

3.50

.63

-

2

Justiya distributiva

.82

3.50

.78

.53

-

3

Justiya comparativa

.65

3.58

.76

.42

.36

4

Orgulho na turma

.90

3.74

.91

.21

.20

.24

5

Respeito na turma

.81

3.72

.71

.17

.50

Legitimidade

.73

3.46

.67

.53

.09(n.s.)
.33

.18

6

.34

.18

1

Nota: n.s. = nao significativo

5

I
6

~"

"
""

iiii
III'

para p < .01; restantes valores significativos

.~

.17
(p < .01)

Apresentamos seguidamente os tres estadios da analise de media~aono
sentido de testarmos 0 modelo, tal como foi proposto por Tyler et at. (1996).
a) Nivel 1 das amilises de media4;iio: a rela4;iio entre as variaveis
independentes (percep4;iio de justi4;a) e as variaveis mediadoras
(orgulho e respeito)
Neste primeiro nivel, efectuaram-se duas analises de regressao. Regredimos as variaveis mediadoras (orgulho e respeito) sobre as variaveis indepen dentes (percep~6es de justi~a). Seguidamente, ca1culamos uma nova
equa~ao de regressao, introduzindo a variavel dependente final (legitima~ao
da autoridadeescolar), de modo a controlarmos a co-varia~aoentre a variavel
mediadora e a mesma variavel dependente (Quadro 2). Segundo os requisi:
tos para uma rela~iio de media~ao, espera-se que as variaveis independentes
(percep~6es de justi~a) afectem cada uma das mediadoras, mesmo quando a
variavel dependente e controlada.
Os resultados no Quadro 2 mostram, claramente, que existe uma rela~ao
entre a percep~ao de justi~a relacional (interaccionallprocedimental) e as
variaveis mediadoras, 0 orgulho e 0 respeito,tal comoe previstopelahipq;
tese do MVG. No que respeita aos aspectos distributivos (instrumentais);
verifica-se que tern impacto no orgulho, mas nao apresentam val ores estatisticamente significativos relativamente ao respeito percebido no seio da
turrna.

i
t.,:
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Quadro 2
Rela~io entre as dimensoes de justi~a e 0 orgulho e 0 respeito
..

Dimensoes da percepao
de justia
!II

Orgulho

Respeito

Valores beta

Valores beta

Justia relacional
Justia distributiva
R2

0,15'"
0,13"
0,07*'

0,17'"
n.s.

Legitimidadeda autoridade escolar
Justia relacional
Justia distributiva
R2

0,11..

0,08'
0,17'"
n.s.
0,05"

0,14"
0,11"
0,07"

0,05"

Nota: n.s. = estatisticamente nao significativo; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

Verificamos, tambem, que ao controlarmos a variavel dependente
mantem-sesignificativa a rela~ao entre as dimens6es de justi~a (relacional e
distributiva) e a variavel mediadora orgulho, enquanto no caso do respeito
existe apenas uma rela~ao com a justi~a relacional, alias, tal como na equa~aoanterior.
b) Nivel2 das amilises de media~ao: a rela\;ao entre as variliveis mediadoras e a varilivel de pendente
Nesta segunda etapa da analise de media~ao, come~amos por regredir a
variavel dependente (legitima~ao da autoridade escolar) separadamente
sobre 0 orgulho e 0 respeito, controlando de seguida a rela~ao entre a variavel dependente e as independentes (percep~6es de justi~a), introduzindo-as,
juntamente com 0 orgulho e 0 respeito, em equa~6es de regressao distintas.
Espera-se que as variaveis mediadoras afectem a varia vel dependente (legitima~ao da autoridade escolar), e continuem a faze-lo mesmo quando se
controlam as variaveis independentes (Quadro 3).
Observando 0 Quadro 3, e de acordo com as hip6teses do modelo e os
requisitos de media~ao referidos, verifica-se uma rela~ao positiva e significativa entre 0 orgulho e 0 respeito e a legitima~ao dos professores (variavel
dependente), 0 mesmo acontecendo, no caso do orgulho, quando as variaveis
"independentes saD controladas. No entanto, este tipo de resultados nao se
verifica para a varia vel respeito, uma vez que nao apresenta uma rela~ao
estatisticamente significativa quando introduzida em simult1ineo com as
variaveis independentes (percep~ao de justi~a).
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Quadro 3
Rela"ao entre 0 orgulho e 0 respeito e a legitima"ao
da autoridade escolar
Orgulho e respeito e
variaveis independentes

Legitimalfao da autoridade

escolar

Valores beta

Orgulho
R2

0,18***

Orgulho
Justiya relacional
Justiya distributiva
R2

0,10"*

Respeito
R2

0,15**

Respeito

n.s
O,4S***
n.s.

Justil{a relacional
Justil{a distributiva
R2

Nota: n.s. = estatisticamente
** p < 0,01; *** P < 0,001.

O,OS**
0,48***

n.s.
0,27***

0,05**

0,27***

nao significativo; * p < 0,05;

c) Nivel 3 das amilises de media~ao: 0 papel mediador do orgulho e do
respeito entre as variaveis independentes e as dependentes
No Quadro 4, apresentam-se os resultados finais sobre 0 papel mediador do orgulho e do respeito entre as percep<;6es de justi<;a e a legitirnidade
dos professores. Embora a segunda e terceira equa<;6es mostrem resultados
ja relatados anteriormente, para efeitos de compara<;ao optou-se pela sua.
apresenta<;ao de novo. A quarta e ultima equa<;ao apresenta 0 teste final <1';
media<;ao, com a introdu<;ao em simultaneo das varhiveis mediadoras orgulho e respeito, de modo a controlarmos a co-varia<;ao entre estas duas vari~~
velS.
Na primeira equa<;ao, pretende-se que as variaveis independentes afec"~
tern a dependente. Ao observarmos 0 Quadro 4, verifica-se que e, de facto,
que acontece.
Constatamos, igualmente, que se obtem uma media<;ao parcial d5
orgulho para a legitima<;ao da autoridade escolar, no caso da justi<;a relacii
nal, uma vez que a rela<;ao entre esta dimensao e a legitirnidade dos prafe
sores apenas se reduz, mas nao desaparece na sua totalidade. Observam
no entanto, que a media<;ao do orgulho e total para a legitima<;ao dos profe
sores, no caso da justi<;a distributiva (ver Quadro 4).
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Quadro 4
Rela..ao entre as dimensoes de justi..a e a legitima..ao
da autoridade escolar
Legitimidade da autoridade escoiar

Dimensoes da percep~ao de justi~a
e varlavels medladoras

Valores beta

Respeito
Justi~a relacional
Justi~a distributiva
R2

0,52".
0,11"
0,26...
0,10.
0,48."
n.s.
0,27*"
n.s.
0,46".
n.s.
0,27".

Respeito
Orgulho
Justi~a relacional
Justi~ distributiva
R2

n.s.
0,10.
0,45."
n.s.
0,28...

Justi~a reiacional
Justi~a distributiva
R2
Orgulho
Justi~a reiacionai
Justi~a distributiva
R2

Nota: n.s.

= estatisticamente

nao significativo; * p < 0,05; ** p < 0,01 ;*** P < 0,001.

!C'

A figura 2 apresenta graficamente os resultados finais das analises
de media~aoefectuadas.

III

P~de
justi~ re1acional

-)

a 0,45---

c1(0,11-)
~

P~de
)usti~a distributiva

~,

~v

Cn...

no seio da
twma
R2=O,05

Legitima~

da autoridade
escolar

R2=O,28

134

Percursos da Investiga~ao em Psicologia Social e Organizacional

Nota: Os valores al e a2 referem-se aos betas relativos a rela~ao entre as variaveis
independentes e as mediadoras, controlando a variavel dependente (nivell); bl e b2
referem-se as rela~oes entre as variaveis mediadoras e a dependente, controlando as
percep~oes de justi~a (nivel 2); cl e c2 referem-se a rela~ao entre as variaveis independentes e a dependente, respectivamente, antes e ap6s a media~ao, controlando,
neste ultimo caso, 0 orgulho e 0 respeito simultaneamente (niveI3).

Teste do Modelo do Valor do Grupo com a dimensao de justi~a comparativa
No sentido de analisar a nossa hipotese de que os julgamentos de justic;:acomparativos, tal como os julgamentos de justic;:arelacionais, afectam as
variaveis mediadoras propostas pelo Modelo do Valor do Grupo, procedemos a novas analises de mediac;:iio.0 teste de mediac;:iioencontra-se resumido na Figura 3.
Figura 3
Representa~ao grafica do modelo do valor do grupo com a dimensao
da justi~ comparativa para a legitima~aoda autoridade escolar

0,10*
Perc~o
de
justit;a relacional

CI (0,48..*)
C2 0, 13**

Perc~ao de
justi~a comparativa

/

Legitima9ao
da autoridade

escolar
R2=O,28

Respeito
no seio da
turma
R2=O,05

Nota: Os valores al e a2 referem-se aos betas relativos a rela~ao entre as variaveis
independentes e as mediadoras, controlando a variavel dependente (nivell); bl e b2
referem-se as rela~oes entre as variaveis mediadoras e a dependente, controlandoas
perce~oes de justi~a (mvel 2); cl e c2 referem-se a rela~ao entre as variaveis independentes e a dependente, respectivamente, antes e ap6s a media~ao, controlando,
neste ultimo caso, 0 orgu!ho e 0 respeito, simu!taneamente (nive! 3).
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Observe-se, em primeiro lugar, que, de facto, a percep~ao de justi~a
comparativa afecta as variaveis mediadoras e, por outro lado, ao introduzirmos esta dimensao nas equa~6es de regressao, os efeitos significativos da
justi~a distributiva sobre a variavel orgulho desaparecem. Por esta razao, nos
passos seguintes da analise de media~ao, nao introduzimos esta variavel.
Observe-se,tambem, que, com a introdu~aoda justi~a comparativa, a variancia explicada da variavel orgulho incrementa de 7% (ver Quadro 2) para 9%.
No entanto, a variancia explicada do respeito no seio da turma e da legitima~ao da autoridade escolar mantem-se. Verificamos ainda que, enquanto no
modelo anterior a variavel respeito no seio da turma nao se apresenta como
mediador, nem relativamente a percep~aode justi~a relacional, nem relativamente a justi~a distributiva, esta mesma variavel torna-se urn mediador
quandono modele introduzimos a justi~a comparativa.
Discussao dos resultados

e conclusoes

A avalia«ao do Modelo do Valor do Grupo
Na globalidade, os resultados s6 muito parcialmente apoiam as predi~6es do Modelo do Valor do Grupo. Em primeiro lugar, verificamos que, tal
,comonos estudos de Tyler et ai. (1996), as dimens6es de identidade e de afi'", lia~ao, orgulho e respeito sao dimens6es correlacionadas, mas distintas.
Comprovamos, tambem, que os julgamentos de justi~a relacional estao
significativamente relacionados, quer com 0 orgulho na turma, quer com 0
respeito ou valor percebido no seio da turma, enquanto que os julgamentos
distributivos apresentam apenas urn impacto, estatisticamente significativo
na variavel orgulho.
Tal como previamos, verificou-se ainda que a legitima~ao dos profes\~ores e afectada pelo orgulho na turma e pelo respeito percebido no seio da
torma, sendo, contudo, 0 orgulho a variavel que apresenta valores ligeiramente superiores. Estes resultados sao consonantes com a Teoria da Identidade Social (Tajfel & Turner, 1986), mas nao 0 sao com os pressupostos do
'1!YG, que enfatizam 0 papel do respeito percebido no seio do grupo como
variavel importante para explicar a dinamica psicol6gica dajusti~a. Alias, os
re8ultados dos estudos de Tyler et at. (1996), Smith e Tyler (1997) e Sousa e
'X~Ja(1999) mostram que a maior ou menor rela~ao das variaveis orgulho e
re~geito com as variaveis dependentes depende, em certa medida, da natureza
destas ultimas.
Ainda relativamente a legitima~ao da autoridade escolar, verificou-se,
tan).pem,que esta e fortemente afectada pelos aspectos relacionais, enquanto
os aspectos instrumentais tern urn impacto bastante inferior, embora estatisticamente significativo. Estes resultados sao consonantes com 0 conjunto de
e.stHpoSapresentados por Tyler (1997).
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Relativamente a analise de media<;:ao,verificamos que apenas 0 orgulho
e uma variavel mediadora entre os aspectos relacionais e a legitima<;:aodos
professores. Esta media<;:ao e, porern, como e comum em psicologia, uma
media<;:aoparcial. No entanto, relativamente a justi<;:adistributiva, a variavel
orgulho apresenta uma media<;:aototal do efeito desta dimensao da justi<;:ana
legitima<;:aodos professores.
Estes resultados suportam 0 pressuposto do Modelo do Valor do Grupo,
no que toca ao papel mediador do orgulho, mas nao no que toca ao respeito
ou ao valor percebido no seio da turma. Alem disso, e contra 0 Modelo,
verifica-se que a rela<;:aoentre a justi<;:adistributiva e a legitima<;:aodos professores e mediada pelo orgulho.
0 Modelo do Valor do Grupo e a relevancia dosjulgarnentos comparativos de
justi98
Para alem da valida<;:ao do Modelo do Valor do Grupo, este estudo
retoma a hip6tese sobre a importancia dos julgamentos comparativos de justi<;:ana legitima<;:aoda autoridade escolar. Assim, analisamos, tamMm, se os
efeitos dos juizos comparativos na legitima<;:ao da autoridade escolar sao
mediados pela percep<;:aode orgulho e respeito.
as resultados mostram que 0 modelo que considera a percep<;:aode justi<;:acomparativa e a percep<;:ao de justi<;:arelacional permite incrementar a
variancia explicada do orgulho na turma, mas nao a variancia explicada do
respeito ou valor no seio da turma e da legitima<;:ao da autoridade escolar~
Mais importante, porern, e 0 facto de, quer 0 orgulho, quer 0 respeito, se
mostrarem como mediadores entre as percep<;:6es de justi<;:ae a legitima<;:ao
da autoridade escolar.
as resultados apresentados suscitam novas analises sobre a importancia
dos julgamentos de justi<;:a comparativa e sobre 0 papel do respeito comd
mediador psicol6gico da rela<;:aoentre a percep<;:aode justi<;:ae a legitirna<;:ao
da autoridade escolar.
Relativamente a importancia dos julgamentos comparativos, esta hip6tese decorre da Teoria da Compara<;:aoSocial (Festinger, 1954), da Teoria de
Equidade de Adams (1965) e da Priva<;:aoRelativa Interpessoal (e.g., Crosby';
1984). Pensamos, tamMrn, que esta dimensao comparativa sera particularmente saliente no caso dos adolescentes, na medida em que os processo's
comparativos estao relacionados com os processos de desenvolvimento psicol6gico (e.g., Harter, 1993). a adolescente encontra-se num processo de
redefini<;:aodo self, e nesse processo necessita de pares como referencia
comparativa (ver Baumeister, 1998; Bosma & Jackson, 1990; Tesser, 1988).
Desta forma, realizamos uma pesquisa experimental para analisar, entre
outros aspectos, 0 impacto do tipo de julgamentos (comparativos ou aut6~
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I
nomos) na legitima~ao dos professores. Em favor das nossas hipoteses, e
contrariamente ao Modelo do Valor do Grupo, os jufzos comparativos mostram urn impacto psicologico maior do que os julgamentos autonomos. De
facto, enquanto nas situa~6es de justi~a os julgamentos comparativos e autonomos contribuem igualmente para a legitima~ao da autoridade dos professores, nas situa~6es de injusti~a sao os jufzos comparativos que mais
contribuem para ilegitimar a ac~ao dos professores (Gouveia-Pereira, 2001).
0 papel das variaveis mediadoras

no modeloproposto

Urn outro resultado que importa ainda discutir tern a ver com 0 papel do
respeito ou do valor percebido no seio do grupo como mediador das percep~6es de justi~a. Como se referiu, os resultados apresentados nao atribuem a
esta variavel a importancia que tern merecido neste dOmlnio. Este resultado
pode ser devido ao facto de a operacionaliza~ao da variavel "respeito" nao
ser clara relativamente a informa~ao que adyem dos pares e a informa~ao
que advem da autoridade. Alem do mais, 0 conceito de respeito tern urn
estatuto pouco fundamentado na psicologia. Neste senti do, desenvolvemos
uma nova pesquisa em que substitufmos 0 conceito de respeito pelo conceito
de reputa~ao social. Este conceito de reputa~ao foi estudado por Emler e
colaboradores (1990; 1995), sendo definido por estes autores como urn
conjunto de julgamentos que uma comunidade ou urn grupo constroi acerca
das qualidades pessoais dos seus membros. Tambem para Bromley (1993), a
reputa~ao social consiste num conjunto de cren~as colectivas acerca de
diversos atributos de urn indivfduo. A defini~ao do conceito de reputa~ao
tern implfcito que esta e construfda em fun~ao de normas grupais e do valor
'Ii

queessas normas assumem para os elementos do grupo. Assim, numa outra
pesquisa, analisamos a hipotese de que a reputa~ao e urn mediador psicologico entre a percep~ao de justi~a e a legitima~ao da autoridade escolar. aS

I"

resultadosdesse estudo (Gouveia-Pereira, 2002) confirmam esta hipotese e
mostram, alem disso, que a reputa~ao, se apresenta como urn melhor mediador do que 0 respeito.
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