Capitulo 3
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E PERCEPC;6ES DE JUSTIC;A

Marcus Lima e Jorge Vala

Este capitulo analisa 0 imp acto do sentimento de injusti<;a, nomeadamente
0 sentimento de priva<;ao relativa, enquanto indicador de percep<;ao de discrimina<;ao, no bem-estar psicologico, na rela<;ao com a sociedade portuguesa
e na ac<;ao socio-politica dos jovens negros em Portugal. Depois de no
Capitulo precedente termos analisado com detalhe as posi<;6es sociais destes
jovens e das suas familias, depois de termos verificado que a situa<;ao destas
familias apresenta desvantagens relativamente as "familias brancas", cabe
agora analisar a forma como subjectivamente essa situa<;ao e vivida pelos
jovens negros de origem africana.
No ambito das ciencias sociais, 0 conceito de priva<;ao relativa tem-se
mostrado relevante para a amilise de uma variada gama de fenomenos, desde
fenomenos intra-individuais, tais como os sentimentos de bem-estar pessoal
(e.g., Ross, Eyman e Kishchuck, 1986), a fenomenos sociais amplos, tais como
a identidade social dos grupos (Tropp e Wright, 1999), 0 envolvimento em
movimentos sociais (Guimond e Tougas, 1994; Vala, 1993), a percep<;ao de discrimina<;ao (Dion, 1986), assim como os conflitos intergrupais de maneira
geral (para uma revisao ver Monteiro, 2000; Pettigrew, 2001).
As analises que se apresentam neste capitulo partem da hipotese de
que uma das formas mais imediatas de defini<;ao subjectiva da posi<;ao de
urn grupo social resulta da compara<;ao que 0 grupo e os seus membros
fazem entre a sua situa<;ao e a situa<;ao de outros grupos. Quando dessa compara<;ao resultam sentimentos de injusti<;a, estes tomam-se fortes potenciais
organizadores da ac<;aoindividual e colectiva. Para descrevermos a situa<;ao
dos jovens negros em Portugal no quadro desta hipotese, come<;amos por
avaliar a saliencia do sentimento de priva<;ao. Estes jovens sentem-se ou nao
privados? E em que dominios? No campo economico? No campo do relacionamento institucional? Em ambos? Depois de respondermos a estas perguntas, indagamos sobre os antecedentes do sentimento de priva<;ao, os factores
que tornam mais provavel a ocorrencia desse sentimento, e analisamos as
suas eventuais consequencias na rela<;ao com a sociedade portuguesa.
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SIMETRIAS E IDENTIDADES:

1. A saliencia do sentimento

JOVENS NEGROS

EM PORTUGAL

de priva~ao relativa

0 conceito de privat;ao relativa foi formulado por Stouffer, Suchman, De
Vinney, Star e Williams (1949) e, logo depois, teorizado por Merton (1957).
Do trabalho destes autores, decorrem algumas das caracteristicas fund amentais neste conceito: a ideia de que 0 sentimento de privat;ao relativa
(PR) e urn sentimento de descontentamento e de injustit;a; a ideia de que a
privat;ao nao e uma simples expressao de condit;oes objectivas, mas que
depende de comparat;oes sociais; a ideia de que 0 sentimento de PR predispoe para a act;ao. Pesquisas e teorias posteriores permitiram identificar
diferentes tipos de privat;ao relativa em funt;ao das entidades em comparat;ao. Usando a tipologia proposta por Guimond e Tougas (1994), podemos ,
I
distinguir a priva9iio relativa intrapessoal (sentimento que decorre da compa- I
rat;ao dos individuos com eles mesmos - por exemplo, comparat;oes entre
a situat;ao presente e 0 passado); a privat;ao relativa interpessoal ou intra- II
grupal (sentimento que decorre da comparat;ao entre a situat;ao pessoal e a
situat;ao dos outros membros do mesmo grupo); e a privat;ao relativa intergrupal (sentimento result ante da comparat;ao entre a situat;ao do proprio

I

grupo

-

0 endogrupo

-

e a situat;ao de urn outro grupo

-

urn exogrupo).

Neste estudo, consideramos e comparamos os niveis de expressao da
PR intragrupal e intergrupal entre os jovens negros que inquirimos. A distint;ao destas dimensoes da privat;ao relativa, bem como a ilustrat;ao da sua
pertinencia teorica e empiric a, foi feita por Runciman (1966) num estudo
sobre a classe operaria inglesa. Ao sentimento de privat;ao intragrupal
Runciman chamou priva9iioegoista; e ao sentimento de privat;ao intergrupal
chamou priva9iiofraterna. Na pesquisa deste aut or, assim como nas pesquisas
realizadas a partir da!, tem-se mostrado que 0 sentimento de privat;ao
intergrupal ou fraterna se encontra associado a act;ao colectiva e ao protesto social. Por sua vez, pesquisas realizadas no ambito da psicologia social
tern mostrado que, muitas vezes, quer 0 sentimento de privat;ao intragrupal,
quer 0 mesmo sentimento a myel intergrupal, facilitam estados de mau-estar
psicologico como, por exemplo, uma baixa auto-estima pessoal (para uma revisac ver Pettigrew, 2001).
Compara~ao do sentimento de priva~ao relativa intragrupal e intergrupal
Neste estudo, seguimos a definit;ao e a operacionalizat;ao de PR (privat;ao
relativa) proposta por Vala, Monteiro e Lima (1987). Estes autores consideram
que as operacionaliza<;oes da priva<;ao relativa geralmente utilizadas nao
explicitam 0 tipo de norma de justi<;a (por exemplo, meritocratica, igualitaria, da necessidade, etc.) impHcita nas comparat;oes que conduzem ao
sentimento de priva<;ao e que, sendo a norma de justi<;a meritocratica muito
saliente nas nossas sociedades, a operacionaliza<;ao da priva<;ao relativa
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deve remeter para essa norma. Desta forma, se a norma de justi<;:ameritocnitica ou da equidade (Adams, 1965) supoe como justa uma situa<;:aona qual
as retribui<;:oes sejam proporcionais aos investimentos, entao 0 sentimento
de priva<;:ao deve decorrer, tambem, nao s6 de uma avalia<;:ao das retribui<;:oesmas dos investimentos.
Nesta linha, para analisarmos a priva<;:ao intragrupal, pediamos aos
jovens inquiridos para avaliarem a situa<;:aoda sua familia (beneficios recebidos e contributos) e a situa<;:ao dos outros negros em Portugal (igualmente, beneficios e contribui<;:oes)l. Da mesma forma, para analisarmos a
priva<;:aointergrupal, pediamos aos inquiridos que avaliassem a situa<;:aoda
sua familia (ganhos e contribui<;:oes) e a situa<;:aodos portugueses brancos
em geral (ganhos e contribui<;:oes).
Os resultados dos indices de priva<;:ao relativa intragrupal for am
recodificados em tres categorias: a) individuos privados intragrupalmente
(valores inferiores a zero); b) individuos nao privados (valores iguais a zero)
e c) indivfduos gratificados (valores superiores a zero). No Quadro 3.1,
podemos ver que a maior parte dos inquiridos apresenta-se gratificada nas
compara<;:oes intragrupais e que apenas uma minoria considera-se privada.
Este resultado e urn primeiro, mas forte, indicador de urn sentimento de
coesao e solidariedade grupal entre os jovens inquiridos. Urn sentimento
de solidariedade com 0 grupo leva, ate, muitos jovens a considerarem que
0 nicio custo/beneficio na rela<;:aoda sua familia com a sociedade portuguesa e mais satisfat6rio do que 0 das familias dos outros jovens "negros".
Quando se define a priva<;:aorelativa como urn sentimento, isso significa que este conceito nao refere apenas dimensoes cognitivas (process os de
categoriza<;:aoe compara<;:ao), mas tambem aspectos afectivos e emocionais,
Quanto
Quanto
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a sua familia
a sua familia

recebe

Quanto os negros recebem

da

Quanto os negros dao

Quando a diferenc;a entre os racios e inferior a zero, verifka-se privaC;ao intragrupal.
As quest6es colocadas eram as seguintes:
(A) - "Considere a vida actual da sua familia, e tudo 0 que ela da a sociedade portuguesa (trabalho, impostos, esforc;o, empenhamento dvico, etc.). Nesta escala, quanto e
que acha que a sua familia da a sociedade portuguesa?" A escala variava de 1 (muito
pouco) a 5 (muitissimo).
(B) - "Considere, agora, tudo 0 que a sua familia recebe da sociedade portuguesa (salario, bem-estar em geral, prestigio social, condic;6es de vida, etc.). Nesta escala, quanto
e que acha que a sua familia recebe da sociedade portuguesa?" A escala variava de 1
(muito pouco) a 5 (muitissimo).
(C) - "Pense, agora, no grupo dos "negros" residentes em Portugal. Nesta escala, quanto
e que acha que eles dao a sociedade portuguesa (trabalho, impostos, esforc;o, empenhamento dvko, etc.)?" A escala variava de 1 (muito pouco) a 5 (muitissimo).
(D) -"E quanto recebem os "negros", em media, da sociedade portuguesa (salario, bem-estar em geral, prestigio social, condic;6es de vida, etc.)?" A escala variava de 1 (muito
pouco) a 5 (muitissimo).
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a sentimento de privalfaO relativa intragrupal (%)

Resultado das comparalfoes

socia is

PrivalfaO

intragrupal

Privados

20

Nao privados

35

Gratificados

45

ern sentido amplo. Como sublinham Guimond e Tougas (1994), e a dimensac afectiva da PR que lhe confere, ern muitos casas, repercussao psicologica e orienta<;ao para a ac<;ao. De facto, algumas pessoas podem sentir-se
privadas e ao mesmo tempo achar que a sua situa<;ao e justa, nao sentindo
emo<;6es negativas face a essa me sma situa<;ao. Pode, par outro lado, ocorrer que urn grupo se sinta privado e, ao mesmo tempo, considere esta situa<;aoemocionalrnente negativa e nao merecida. E nesta situa<;ao que a priva<;aopode conduzir, corn mais probabilidade, a consequencias ao nivel psicologico e socio-politico.
A fim de avaliarrnos as emo<;6es associadas ao sentimento de priva<;ao
relativa intragrupal, perguntavamos aos jovens como se sentiam ao compararem a sua vida e a da sua familia corn ados "negros" na sua generalidade
("Sinto-me frustrado e insatisfeito quando comparo a minha vida e a da
minha familia corn a vida de outros negros ern Portugal"; a escala de resposta
variava de 1 - discordo totalmente - a 5 - concordo totalrnente). Os resultados mostram, claramente, que os jovens, na sua generalidade, nao se sentem
frustrados2 a nivel das compara<;6es intragrupais. Comparamos, depois, 0
grau de frustra<;ao expresso pelos jovens que exprimiram priva<;ao intragrupal e aqueles que nao b fizeram. Os resultados mostram que mesmo os
que se sentem privados intragrupalrnente nao se sentem frustrados3. Este novo
resultado aponta, tambem, para urna elevada coesao e solidariedade grupais.
Os resultados obtidos a nivel da priva<;ao relativa intergrupal sac totalmente opostos a estes. Como se referiu, a priva<;ao relativa intergrupal,
tambem chamada de priva<;ao colectiva au fraterna, refere-se ao desconforto
causado pelo sentimento de que nao existe justi<;a quando se comparam os
ganhos/investimentos
do endogrupo e os de urn exogrupo. Corn se referiu
tambem, e este sentimento de priva<;ao relativa que mais vezes surge associado a formas de mobiliza<;ao social dos grupos dominados corn vista a
mudan<;a da sua situa<;ao (para uma revisao ver Walker e Pettigrew, 1984),
ou a formas de mobiliza<;ao social dos grupos dominantes, corn 0 objectivo
de conservarem a sua situa<;ao de dornina<;ao (ver, por exemplo, Pettigrew
e Meertens, 1995 e Vala et al., 1999).
2
3

M = 2,54; 1(380) = -6.71, P < .001 (teste t contra a ponto media da escala)
F(2, 285) < 1, n.s.
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Vtilizando os mesmos procedimentos a que se recorreu na avalia<;ao
da priva<;ao intragrupat construimos urn indice de priva<;ao intergrupat
com base nas compara<;6es entre os ganhos/investimentos dos "negros" e dos
"brancos"4. Novamente, val ores inferiores a zero indicam sentimento de
priva<;ao intergrupal e valores acima de zero indicam sentimento de gratifica<;ao. Como podemos ver no Quadro 3.2, a grande maioria dos inquiridos considera-se privada face aos brancos.
Quadro 3.2

Privayao intergrupal (%).

Resultado das comparayoes sociais

Privayao intergrupal

Privados

81

Nao privados

15
4

Gratificados

Analisamos, ainda, as emo<;6es associadas a priva<;ao relativa intergrupal ("Sinto-me frustrado e insatisfeito quando comparo a vida da generalidade dos "negros" deste pais com a vida da generalidade dos "portugueses brancos" deste pais"; a escala de resposta variava de 1 - discordo
totalmente - a 5 - concordo totalmente). as resultados indicam que os
inquiridos sentem-se frustrados e insatisfeitos nas suas compara<;6es intergrupais5. Este sentimento e, nomeadamente, forte entre os que se sentem
privados (Figura 3.1)6.
Vma vez descritas as priva<;6es inter e intragrupal, podemos agora
criar uma tipologia que ajude a entender a saliencia relativa destes sentimentes de priva<;ao. Para isso, apoiamo-nos nas propostas de Runciman
(1966) e Walker e Pettigrew (1984), e criamos uma tipologia com quatro
situa<;6es: a) Quando tanto a priva<;ao intragrupal como a intergrupal apresentam valores inferiores

a zero, 0 grupo resultante

e0

dos "Duplamente

Pri-

vadas"; b) Quando tanto a priva<;ao intragrupal como a intergrupal apresent am valores positivos ou iguais a zero, 0 grupo resultante eo dos "Du4

5
6

Indieadores das variaveis de Priva<;ao Relativa Intergrupal Global: (A) - "Pense, agora,
no grupo dos portugueses "brancos" em geraI. Nesta eseala quanto e que acha que eles
dao 11sociedade portuguesa (trabalho, impostos, esfor<;o, empenhamento civico, etc.)?"
A eseala variava de 1 (muito poueo) a 5 (muitissimo).
(B) - "E quanto e que os portugueses "brancos" reeebem, em media, da sociedade portuguesa (salario, bem-estar em geral, prestigio social, eondi<;6es de vida, etc.)?" A eseala
variava de 1 (muito poueo) a 5 (muitissimo).
Para avaliar a pereep<;ao da situa<;ao dos negros, usaram-se os indicadores (C) e (D) da
medida de priva<;ao intragrupaI.
M = 3,64; t(391) = 10.09, P < .001 (teste t contra 0 ponto medio da eseala)
F(2, 374) = 12.34, P < .0001 .
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3,82a

4
..3
2

Privados

Figura 3.1

Gratificados

Nao privados

Frustra9ao associada a PR intergrupal (mediasj7

plamente Gratificados ou Nao Privados"; c) Quando a priva<;ao intragrupal
apresenta urn valor inferior a zero e a priva<;ao intergrupal apresenta valores

iguais

ou

superiores

a zero,

0 grupo

e0

resultante

dos

"Privados

Intragrupalmente"; d) Quando a priva<;ao intergrupal apresenta urn valor
inferior a zero e a priva<;ao intragrupal e igual ou superior a zero, 0 grupo
resultante e 0 dos "Privados Intergrupalmente".
0 Quadro 3.3 mostra que apenas se regista urn grupo expressivo quantitativamente: 0 grupo dos privados intergrupalmente. Se associarmos este
valor a urn elevado sentimento de frustra<;ao, podemos supor que os jovens
inquiridos apresentam condi<;oes para exprimir uma elevada insatisfa<;ao
com a sua vida e a das suas familias na sociedade portuguesa.
Quadro 3.3

Tipos de priva9ao relativa (%)

Resultado das compara90es
intragrupais (com outros "negros")

Resultado das compara90es intergrupais (com os
portugueses "brancos")
Menor do que zero

Igual ou maior do que zero
Igual ou maior do que zero

Menor do que zero

Avalia~ao

Privados intragrupalmente
8

da priva~ao

Privados
intergrupalmente
75

DupJamente gratificados
8

relativa

intergrupal

Duplamente privados
9

salarial

A priva<;ao relativa intergrupal pode ser sentida a partir de compara<;oes
gerais sobre os ganhos e os investimentos de cada grupo na sociedade, mas
pode tambem referir-se a dimensoes mais espedficas da percep<;ao de jus7

Medias com letras diferentes sao significativamente
p<.05)

diferentes entre si (teste de Tukey,
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ti<;aau de injusti<;a, como 0 dominio dos salarios. Aparentemente, este seria,
alias, 0 dominio mais facilmente gerador de priva<;ao relativa. Analisamos

por isso, tambem, a priva<;aosalaria!.

.

A avalia<;ao da priva<;ao relativa intergrupal salarial foi feita de forma
mais simples do que a avalia<;ao do sentimento de priva<;ao relativa "global". No caso da priva<;ao salarial, pedia-se aos inquiridos uma avalia<;ao
dos salarios dos negros e dos salarios dos brancos. Da compara<;ao entre
as duas avalia<;6es resulta urn in dice de priva<;a08.
No Quadro 3.4 observa-se que 80% dos jovens consideram que os
negros se encontram privados relativamente aos brancos, e que apenas 18%
afirmam haver equidade salarial entre negros e brancos. Estes valores de
priva<;ao sao, ainda, mais elevados do que os relativos a priva<;ao "global".
Analisamos, tambem, a avalia<;ao da legitimidade das diferen<;as percebidas entre os salarios dos brancos e dos negros (ver Quadro 3.5). As resQuadro 3.4

Priva9ao relativa intergrupal salarial (%)
Priva9ao relativa intergrupal

Resultado das compara90es sociais
Privados

81

Nao privados

18

Gratificados

Quadro 3.5

Emo90es e percep9ao de legitimidade em fun9ao da priva9ao relativa intergrupal salarial
(medias)

Priva9ao relativa intergrupal salarial
Privados

Nao privados e
gratificados

Total

Percep9ao de legitimidade nas
assimetrias9

1,63

2.28

1,75

Sentimento de frustra9ao1O

3.73

2,72

3,54

Emo90es e percep9ao de legitimidade
nas assimetrias

8

9
10

Indicadores das varhiveis de Priva<;:ao Relativa Intergrupal Salarial: (A) "Diga-me qual
a avalia<;:ao que faz dos saliirios que a generalidade dos "negros" em Portugal recebem.
Acha que, em media, eles tern bons ou maus salarios?" A escala variava de 1 (tern salarios muito maus) a 5 (tern salarios muitos bons). (B) "Diga-me, tambem, qual a avalia<;ao
que faz dos salarios que a generalidade dos portugueses "brancos" recebem. Acha que,
em media, eles tern bons ou maus salarios?" A escala variava de 1 (tern sahirios muito
maus) a 5 (tern salarios muitos bons). Para medir a PR, subtraiu-se 0 primeiro indicador
do segundo.
"Os negros recebem os salarios que merecem" (1 - discordo totalmente; 5 - concordo
totalmente).
"Sinto-me frustrado e insatisfeito quando comparo os salarios que os negros recebem com
os que os portugueses brancos recebem" (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente).
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postas saD muito claras: nao ha legitimidade para as diferen~as salariais
percebidasll. Do mesmo modo, os jovens inquiridos exprimem insatisfa~ao
e frustra~ao com os salarios que consideram que saD pagos aos negros12
(num caso e noutro, as respostas encontram-se significativamente acima do
ponto medio da escala). Como se registou nas situa~6es anteriormente
descritas, aqueles que exprimem mais priva~ao saD aqueles que consideram
as diferen~as salariais mais ilegitimas13, e que exprimem mais frustra~ao14.
Os resultados apresentados mostram que a maioria dos inquiridos
exprime priva~ao salarial e acompanha esse sentimento com urn sentimento
de frustra~ao. Que causas invocarao os jovens para a situa~ao economica que
acham que caracteriza 0 seu grupo? Na reflexao quotidiana sobre a sua situa~ao economica ou a situa~ao economica do seu grupo, as pessoas invocam
diferentes tipos de explica~6es. A pesquisa tern mostrado que essas explica~6es podem ser categorizadas em internas ou externas (para uma revisao ver
Sousa, 2000 e Hewstone, 1989). As explica~6es intern as referem-se a factores
percebidos como "internos" aos individuos (a sua inteligencia ou 0 seu
esfor~o, por exemplo), e as explica~6es extern as a facto res como a "sorte", 0
"apoio de outros" ou facto res socio-estruturais (por exemplo, a discrimina~ao). Ora, 0 tipo de explica~6es ou atribui~6es de causalidade, bem como a
percep~ao de legitimidade ou ilegitimidade, saDfactores cognitivos que podem
moderar as consequencias do sentimento de priva~ao ou de outros estados
psicologicos negativos (e.g. Gouveia, Fran~a, Da Costa e Camino, 1997).
Foi neste sentido que avaliamos nao so as percep~6es de legitimidade,
como as percep~6es de causalidade para as assimetrias economicas entre
brancos e negros. Assim, perguntavamos se os inquiridos consideravam que
a situa~ao economica negativa em que se encontra a maioria dos negros em
Portugal se deve a causas internas ("ao facto de os 'negros' nao terem motiva~ao e for~a de vontade para melhorar a sua vida") ou a causas externas
("essa situa~ao economic a deve-se a discrimina~ao de que os 'negros' saD
objecto por parte da sociedade portuguesa").
A analise das respostas a estas quest6es foi feita em articula~ao com
a percep~ao de priva~ao salaria!. Uma analise de varifulcia, tomando como
variaveis independentes 0 sentimento de priva~ao (elevado vs. baixo) e 0
locus de atribui~ao causal (interno vs. externo), mostrou que os jovens
atribuem mais a situa~ao economica dos negros a discrimina~ao (M = 3,24)
do que a causas internas (M = 1,99). Ao mesmo tempo, verificamos uma
interac~ao entre 0 locus de causalidade e a PR Salariall5. Como podemo5 ver

11
12
13
14
15

M = 1,75, t(395) = -20.09, p< .001 (teste t contra 0 ponto medio da escala)
M = 3,54, t(385) = 8.54, p< .001 (teste t contra 0 ponto medio da escala)
F(l, 389) = 24.17, p< .001
F(l, 380) = 41.80, p< .001
F(l, 373) = 11.26,p< .001
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na Figura 3.2, os jovens "privados" utilizam mais a discrimina<;:ao para
explicar as assimetrias economicas do que os "nao privados ou gratificados" (teste de Tukey, p < .05). a inverso se passa no uso das atribui<;:oes
internas: os "nao privados ou gratificados" utilizam mais como explica<;:ao
para as assimetrias a faIta de motiva<;:aoe de vontade dos negros do que os
"privados" (teste de Tukey, p < .05). De qualquer forma, como se referiu,
no conjunto, todos apresentam mais explica<;:oesexternas do que internas.
De urn modo geral, os resultados apresentados sugerem que os jovens nao
so consideram que os negros se encontram privados a nivel salarial, como
associam a essa priva<;:ao sentimentos de frustra<;:ao, cren<;:as de ilegitimidade e de discrimina<;:ao social.
3,5
3,32
3

2,3
, 2

---+-

Privados

...Q-..

Nao privados

1,93

"'1
1,5

Interna

Figura 3.2

(lalla de motivagao)

Externa

(discriminagao)

Priva~ao relativa intergrupal salarial e explicag6es internas ou externas para as assimetrias
econ6micas (medias)

Priva~ao

Relativa

Intergrupal

Institucional

aS estudos sobre a percep<;:ao de justi<;:asocial tern mostrado que 0 sentimento de justi<;:anao decorre, apenas, de avalia<;:oesno campo economico
ou no campo das distribui<;:6es de uma forma geral Gusti<;:adistributiva),
mas tambem de avalia<;:oes no campo dos procedimentos, das regras que
estao associadas a distribui<;:ao de recursos Gusti<;:aprocedimental) e no
campo da avalia<;:aoda qualidade das interac<;:oesno decorrer das distribui<;:6esGusti<;:ainteraccional). Ao mesmo tempo, a pesquisa sobre os sentimentos de justi<;:amostrou, tambem, que as pessoas geralmente nao distinguem
0 campo dos procedimentos do campo das qualidade das interac<;:oes,e que
associam estas duas dimensoes de justi<;:anuma dimensao a que se tern
chamado, neste dominio de pesquisa, justi<;:arelacional. as mesmos estudos tern mostrado ainda que os sentimentos de injusti<;:a relacional saG
muitas vezes mais importantes na compreensao dos comportamentos dos
agentes sociais, do que os sentimentos de injusti<;:adistributiva (ver Sousa
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e Vala, 1999; Tyler, Degoey e Smith, 1996). Neste sentido, se estas duas
dimensoes saD importantes na determina<;:ao do sentimento de justi<;:a,entao
a avalia<;:ao de priva<;:ao relativa deve fazer-se tambem nessas mesmas
dimensoes.
Ate agora analisamos 0 sentimento de priva<;:aorelativa decorrente de
compara<;:oesno dominio da distribui<;:aode recurs os. Vamos, agora, analisar
a priva<;:aorelativa intergrupal associada as compara<;:oes entre a qualidade
do tratamento institucional recebido por brancos e negros16. 0 nosso objectivo
e 0 de avaliar a importancia que os jovens conferem a esta area da vida social,
para adiante vermos as suas repercussoes na avalia<;:aoda sua situa<;:aopessoal e da sua vida colectiva.
Como podemos ver no Quadro 3.6, mais de 80% dos inquiridos, quando
se camparam com os brancos, consideram-se privados no tratamento que
recebem nas institui<;:6ese na administra<;:aoportuguesas. Apenas 17% sentem
que em Portugal 0 tratamento institucional e dispensado com equidade a
pessoas "brancas" e "negras".
Quadra 3.6

Resultado

Privalfao relativa intergrupal no tratamento institucional ("!o)

das comparalfoes

socia is

Privalfao

institucional

Privados

82

Nao privados

17

Gratificados

Como para as dimens6es da PR anteriormente estudadas, tambem neste
caso avaliamos a percep<;:ao de legitimidade e 0 sentimento de frustra<;:ao.
Os resultados mostram percep<;:6es de ilegitimidade elevadas (significativamente diferentes do ponto medio da escala)17 e percep<;:6es de frustra<;:ao
tambem elevadas18. Como se pode verificar no Quadro 3.7, aqueles que expri16

17

18

Indicadores das variaveis de Priva<;ao Relativa Intergrupal no Tratamento Institucional:
(A) "Diga como avalia a forma como a generalidade dos "negros" em Portugal e tratada
pela Administra<;ao e pelos Servi<;osPublicos (Saude, Escola, Tribunais, Servi<;ode Estrangeiros, etc.)?" A escala variava de 1 (nao SaD tratados com considera<;ao e respeito) a 5
(sao tratados com considera<;ao e respeito). (B) "Diga, ainda, como avalia a forma como
a generalidade dos portugueses "brancos" e tratada pela Administra<;aoe pelos Servi<;os
Publicos (Saude, Escola, Tribunais)?" A escala variava de 1 (nao SaD tratados com considera<;ao e respeito) a 5 (sao tratados com considera<;ao e respeito). 0 in dice de PR foi
construido a partir da subtrac<;aodestes dois itens.
M = 1,67, t(395) = -26.97,p< .001 (valores inferiores a 3 indicam percep<;aode ilegitimidade).
M = 3,82, t(389) = 13.35,p< .001 (valores superiores a 3 indicam sentimento de frustrar)io\.

"¥I'
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Quadro 3.7

Emogoes e percepgao de legitimidade em fungao da privagao relativa intergrupal institucional
(medias)

Emogoes e percepgao

de legitimidade

<!Ii

Privagao relativa intergrupal institucional
Privados
(n=323)

Nao Privados ou
Gratificados (n=70)

Total

Percepgao de legitimidade das
assimetrias 19

1,48

2,54

1,67

Sentimento de frutragao20

4,05

2,75

3,82

mem mais priva<;ao sao tambem aqueles que exprimem maior percep<;ao de
ilegitimidade21 e maior frustra<;a022.
A analise das diferentes dimens6es da priva<;ao relativa mostrou niveis
elevados de priva<;ao em todas as dimens6es, com excep<;ao da priva<;ao
intragrupal. Estes dados indiciam que estes jovens, num contexto de compara<;aoentre brancos e negros, como aquele que era activado nesta parte do
inquerito, exprimem uma elevada coesao e sentem-se como urn grupo que
e discriminado. Como se mostra na Figura 3.323,0 sentimento de priva<;ao
relativa intergupal mais elevado e aquele que decorre das diferen<;as percebidas no tratamento institucional. De facto, uma analise de variancia, com
medidas repetidas, cuja variavel independente (intra-sujeitos) foi 0 tipo de
PR e a variavel dependente a expressao de priva<;ao relativa dos inquiridos,
mostra diferen<;as significativas entre os tipos de priva<;a024.Verifica-se, tambem,que os valores de priva<;ao relativa intergrupal institucional sao estatisticamente mais elevados do que quaisquer dos outros. Este resultado e
particularmente importante porque mostra, mais uma vez, contra as posi<;6escorrentes, que as percep<;6es de justi<;a procedimental e relacional sao
muitas vezes organizadores mais fortes do sentimento de injusti<;a do que
as percep<;6es de justi<;a distributiva, mesmo em grupos minoritarios e
fragilizados economicamente como uma parte importante desta amostra de
,'"'

19

20

21
22
23

24

"A forma como os negras sac tratados pela Administra<;ao e pelos Servi<;osPublicos (Saude,
Escola, Tribunais, Servi<;osde Estrangeiros, etc.) e aquela que eles merecem" (1 - discordo
totalmente; 5 - concordo totalmente).
"Sinto-me frustrado e insatisfeito quando compara a forma como os negros sac tratados
pela Administra<;ao e pelos Servi<;osPublicos (Saude, Escola, Tribunais, Servi<;ode Estrangeiros, etc.) com a forma como os portugueses brancos sac tratados" (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente).
F(l, 392) = 81.97, p< .001
F(l, 385) = 77.43,p< .001
Nesta analise, e naquelas que serao realizadas a partir daqui, neste e nos capitulos
seguintes, os valores de priva<;ao foram recodificados: quanto mais elevados os valores
da medida de priva<;ao, maioI' a priva<;ao percebida.
F(3, 289) = 255.38, P < .0001

1
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2
1,71
1,5

0,5

0
-0,06
-0,5

Prival(ao relativa
intragrupal

Prival(ao relativa
intergrupal global

Prival(ao
intergrupal

relativa
salarial

Prival(ao

relativa

intergrupal
institucional

Figura 3.3

Sali€mcia dos diferentes tipos de prival(ao relativa (medias)

jovens. Ou seja, nao obstante as assimetrias nos ganhos materiais serem
muito importantes nas avalia<;6es e no sentimento de frustra<;ao dos jovens,
mais importante e 0 tratamento institucional.

2. Posi~oes sociais, percep~oes de interdependencia
Priva~ao Relativa

e salienda

da

Tendo em vista a descri<;ao dos facto res que facilitam a emergencia da priva<;aorelativa, analisfunos as correla<;6es entre este sentimento e urn conjunto
sistematizado de preditores. Estes preditores referem-se a variaveis sociograficas (como 0 sexo e a idade); a variaveis relacionadas com 0 poder social e
a situa<;ao socio-econonica, e que claramente podem facilitar a emergencia de
PR, embora, teoricamente, este sentimento seja independente da priva<;ao
objectiva (rendimento familiar, sucesso escolar, grau de instru<;ao do proprio
e do pai); a variaveis relativas aos paises de origem e ao estatuto de cidadania, que tambem podem suscitar condi<;6es para a emergencia de priva<;ao
(nacionalidade, situa<;aolegal, tempo de residencia em Portugal, naturalidade)25;
e, ainda, a variaveis relativas a representa<;ao das rela<;6es int€rgrupais entre

25

Estas variaveis ja foram descritas no Capitulo 2. Para efeito das analises realizadas neste
capitulo, as variaveis nacionalidade e naturalidade foram dicotomizadas em duas posic;:6es:Portugal! outra. A variavel situac;:ao legal tern os seguintes niveis: l=portugues,
2=imigrante legalizado ou estudante e 3=imigrante nao legalizado. 0 sucesso escolar
variava de 1 (nunca reprovou na escola) a 5 (reprovou mais de tres vezes). 0 grau de
escolaridade variava de nenhuma (1) a mais do que 12" ana (6). Considerou-se ainda a
interacc;:aoentre a idade e 0 tempo de residencia para controlar os efeitos de socializac;ao.
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brancos e negros na sociedade portuguesa. Os primeiros conjuntos de varia.veis foram analisados simultaneamente em equa<;6es de regressao, tendo
como variaveis dependentes as priva<;6es estudadas (intragrupal, intergrupal geral, salarial e institucional). 0 ultimo conjunto de variaveis referido,
relativo as percep<;6es de interdependencia, foi analisado separadamente.
No que respeita a priva<;ao relativa intragrupal podemos ver, no Quadro 3.8, que os menos escolarizados apresentam graus mais elevados de
priva<;ao. As restantes variaveis, tomadas conjuntamente, nao se revelaram
estatisticamente significativas. Quanto a priva<;ao relativa intergrupal, esta
e mais abertamente expressa pelos que tern uma situa<;ao econ6mica objectivamente pior, mas tambem por aqueles que vivem ha. mais tempo em Portugal. Do mesmo modo, tambem a PR Salarial e explicada pela priva<;ao
objectiva (0 rendimento familiar) e ainda pelo insucesso escolar, 0 que remetera para uma entrada prematura no mercado de trabalho e para a experiencia de discrimina<;ao salarial. Quanto a priva<;ao relativa institucional,
urn sentimento expresso por cerca de 80% da amostra, ele e mais forte entre
os que tern menores rendimentos e entre os que nao se encontram legalizados
(urna pequena percentagem de inquiridos, ver Capitulo 2).
Quadra 3.8

Contextos

socia is da priva~ao

Preditores:
Idade
Sexo (1)
Rendimento familiar
Insucesso escolar
Grau de instruao do jovem
Grau de instruao do pai
Nacionalidade (1)
Situaao legal (1)
Naturalidade (1)
Tempode residenciaem Portugal
Idadex tempo de residenciaPortugal
R2

relativa

PR intragrupal

(regressao

multi pia)

PR intergrupal

-.26'"

PR salarial

-.21"
.15'

PR institucionaJ

-.18"

-.34 ,..

.17"
.18'"
.11

.07

.07

.07

, p < .05; "p < .01; '" P < .001
Os valores sac coelicientes beta estandardizados; quando nao sao indicados valores. isso significa que
estes nao sac estatisticamente significativos.
(1) Vari<iveis dummy6

Sublinhe-se que estes resultados, apesar da baixa variancia explicada,
indicam que 0 sentimento de priva<;ao relativa se encontra mais associado
a priva<;ao objectiva do que muitas vezes e referido na pesquisa neste

I
f

26

As variaveis dummy ioram tratadas de acordo corn as procedimentos
et al. (1999, p. 41).

descritos par Vala
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dominio. Resultados neste mesmo sentido sac descritos por Vala (1993),
num estudo extensivo sobre a PR intergupal em Portugal.
0 ultimo conjunto de preditores atras referido diz respeito aos possiveis efeitos das representac;6es sobre a natureza das relac;6es brancos/negros
em Portugal nas percepc;6es de privac;ao. Estes possiveis efeitos podem ser
teoricamente enquadrados pela hip6tese de Sherif (1966) sobre as relac;6es
intergrupais. Para este autor, as consequencias das relac;6es intergrupais sac
mediadas pelos factores estruturais e funcionais que caracterizam essas relac;6es e, tambem, pelas imagens que os membros dos grupos tern sobre essas
mesmas relac;6es. Para Sherif, 0 factor critico na caracterizac;ao das relac;6es
intergrupais ou na sua representac;ao refere-se a natureza competitiva ou
cooperativa destas, ou ao seu entendimento como interdependencia positiva ou negativa. As relac;6es de cooperac;ao, ou a percepc;ao de interdependencia positiva, implicam avaliac;6es e comportamentos positivos face ao
outro grupo. Em contrapartida, a competic;ao ou a percepc;ao de interdependencia negativa, constituiria urn mecanismo gerador de atitudes e comportamentos desfavoraveis face aos exogrupos. E neste quadro que Bobo (1988)
formula a hip6tese de que 0 sentimento de privac;ao relativa intergrupal e
gerado no quadro de percepc;6es de interdependencia negativa, hip6tese
que foi validada por Vala et al. (1999) ao examinarem os factores subjacentes
a construc;ao do sentimento de privac;ao dos brancos em relac;ao aos negros.
Para analisar a hip6tese do imp acto das percepc;6es de interdependencia na privac;ao relativa, realizamos, num primeiro momento, analises
mais descritivas destas percepc;6es de interdependencia. Embora para 0 nosso
objectivo seja apenas relevante averiguar as percepc;6es de interdependencia
entre brancos e negros, examinamos, tambem, as representac;6es dos entrevistados relativamente a interdependencia com outros grupos minoritarios.
Os resultados mostram que os jovens inquiridos exprimem maioriI
tariamente percepc;6es de interdependencia positiva quer relativamente aos
brancos27, quer relativamente a outros grupos minoritarios. A interdependencia negativa e significativamente men or em ambos os casos28. Note-se I
que as analises realizadas mostram que os inquiridos apresentam uma percepc;ao de maior interdependencia face aos grupos minoritarios do que face
27

Medidas de interdependencia
veniencia

em defender,

positiva: "Os 'negros' e os portugueses 'brancos' tern con-

em comum,

os seus interesses."

(1 - discordo

totalmente;

5

- con-

cordo totalmente; M= 3.43); "Os 'negros' e os outros grupos minoritarios ou oprimidos
tern conveniencia em defender em comum os seus interesses." (1 - discordo totalmente;
5

28

- concordo

totalmente;

M=

3.88).

Medidas de interdependencia negativa: "E necessario defender os interesses dos «negros»
antes de defender os interesses de outros grupos minoritarios (por exemplo, os ciganas
au os indianos) ou oprimidos." (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente; M= 2.81).
"E necessario defender os interesses dos 'negros' antes de defender os interesses dos parh"71JP~p~'brancos'." (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente; M= 2.82).
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ao grupo maioritario, e que apresentam uma maior percep<;ao de interdependencia positiva face aos grupos minoritarios do que face ao maioritario, nao se verificando diferen<;as no caso da interdependencia negativa.
As rela<;6es de solidariedade social parecem, assim, mais fortes com outros
grupos minoritarios do que com os brancos.
Para testar a hip6tese de que a priva<;ao relativa intergrupal decorre
da percep<;ao de interdependencia
social face ao grupo maioritario,
realizamos urn novo conjunto de regressoes multiplas. Embora a variancia
explicada seja muito reduzida, verificou-se que quanto maior a percep<;ao
de interdepencia negativa, maior a priva<;ao relativa intergrupal geral
(beta=.21; R2=. 04), a priva<;ao relativa salarial (beta=.19; R2=. 03), e institucional (beta=.10; R2=. 01). Contudo, note-se que 0 aumento de percep<;ao
de interdependencia positiva nao se transcreve em menor sentimento de
priva<;ao.
No conjunto, estes resultados indicam que 0 sentimento de priva<;ao
intergrupal esta muito mais relacionado com condi<;6es objectivas de
priva<;ao, do que com factores relativos as representa<;6es das dinamicas
inter-grupais. 0 sentimento de priva<;ao decorre, pois, de uma avalia<;ao da situa<;aosocio-econ6mica pessoal que, como se viu no Capitulo 2, e, de facto,
pior do que a da media dos "jovens lisboetas". Esta colagem da priva<;ao
objectiva a priva<;ao subjectiva e urn resultado oposto aos que saD descritos
na maioria dos estudos sobre a PR, embora se deva assinalar que estes estudos raramente tern incidido sobre minorias e grupos sociais que objectivamente ocupam as posi<;6es mais baixas nas hierarquias sociais.

3. As consequencias

do sentimento

de Priva~ao Relativa

Do ponto de vista da compreensao da dinamica dos grupos sociais, a descric;aodo sentimento de priva<;ao relativa e importante se nos ajudar a entender
outras dimensoes do funcionamento psicol6gico dos membros dos grupos
e outras dimensoes das suas rela<;6es com outros grupos. Na caso presente,
vamos averiguar em que medida 0 sentimento de PR nos pode ajudar a
entender 0 bem-estar psicol6gico e a orienta<;ao para a interven<;ao civic a
destes jovens.
As hip6teses que vamos analisar decorrem, genericamente, do mode10proposto por Dion (1986) para a analise das consequencias da PR intergrupal. Neste modelo, os factores criticos das consequencias da PR saD a
percep<;aode controlo sobre a vida e a percep<;ao de controlo sobre 0 sistema
social: sujeitos privados intergrupalmente e com uma percep<;ao de controlo
sobre a vida e sobre 0 sistema politico elevada tenderiam a participa<;ao
politica directa activa; os sujeitos com alta percep<;ao de controlo sobre a
vida e baixa percep<;ao de controlo sobre 0 sistema estariam orientados para
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a intervenc;ao politic a atraves de acc;oes nao legitimas; sujeitos corn baixo
controlo sobre a vida e tambem sobre 0 sistema seriam os resignados e
apciticos politicamente; finalmente, sujeitos corn alto controlo sobre 0
sistema e baixo controlo sobre a vida estariam mais orient ados para a a
participac;ao politica indirecta convencional (ex: votar, assinar abaixo-assinados, etc.).
Quanto as consequencias da PR intragrupal e intergrupal sobre 0 bem-estar psicol6gico, fazemos a hip6tese de que esta sera moderada pela percepc;ao de controlo sobre a vida: e quando a percepc;ao de controlo sobre a
vida e mais baixa que se verificarao consequencias negativas da PR a nivel
psicol6gico (por exemplo, a possibilidade de sintomas de stresse ou baixa
auto-estima). No quadro desta hip6tese, que vai, alias, na linha do modelo
de Crosby (1976) sobre as consequencias da PR, as diferenc;as pessoais a
nivel da percepc;ao de controlo sobre a vida, ou do sentimento de auto-efickia, moderarn a capacidade das pessoas para reagirem a condic;oes externas adversas.
Para analisar estas hip6teses, comec;amos por sistematizar urn conjunto
de indicadores relativos ao bem-estar pessoal, a percepc;ao de controlo e a
acc;ao colectiva socio-politica. Corn base numa analise factorial ern componentes principais (Quadro 3.9), isolamos tres dimensoes que correspondem
Cuadra 3.9

Analise factorial em com,ponentes principais das variaveis de bem-estar e de participayiio
social (rotayiio varimaXj2

Itens

Percepyiio de
controlo

Percepyiio de controlo sobre a vida3!!
Percepyiio de controlo sobre 0 sistema31

.84
.80

-

Bem-estar
psicologico

ACyiio
colectiva

-

-

-

-.25
-.36

.75
.65
-.65

-.15

Auto-estima35

.40

.53

.11

Crenya na mudanya sociaP6

-

-

.78
.77

1.97
25%
r =.50"

1.46
18%
alia =.55

Satislayiio com a vida32

Satislayiioper viver em portugal33
Stresse34

Participayiio

em aCyoes colectivas37

Valores proprios
Variiincia explicada
Fidelidade38

-

1.22
15%
r =.30"

.. p < .0001

29
30

31

I
Niio se apresentam os pesos factoriais inferiores a .10.
Composto por duas varhiveis: "As coisas que me acontecem 56 a mim se devem". "Sin to
que niio tenho influencia sobre 0 que me acontece na vida" (este item foi invertido). As
respostas variavam de 1 (controle externo) a 3 (controle interno).
Composto por duas varhiveis "Se eu e as pessoas como eu nos esfor~armos por isso,
podemos influenciar as decis6es politicas que nos dizem respeito" e "No que toea aos

I
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as dimens6es de partida: 0 controle sobre a vida pessoal e 0 controle sobre
0 sistema politico (Factor I); 0 bem-estar psico16gico (Factor II); e a ac~ao
colectiva (Factor III). Contudo, uma vez que os coeficientes de fidelidade
destas medidas saG baixos, recorreremos, tambem, nalgumas analises, aos
diferentes indices considerados separadamente.
Refira-se que os jovens entrevistados apresentam-se satisfeitos com a
vida em geraP9 e igualmente satisfeitos por viverem em Portugal 4°. Contudo, 0 grau de satisfa~ao com a vida expresso por estes jovens, e menor
do que aquele que dizem sentir a generalidade dos jovens portugueses41.
Os jovens inquiridos apresentam, tambem, em media, uma auto-estima
elevada42 e baixos indices de stresse, embora urn numero consideravel
mostre uma orienta~ao para respostas que indiciam stresse43. A percep~ao

32
33
~

34

35

36

37

38
39
40
41

42
43

assuntos politicos que dizem respeito as pessoas como eu, nada podemos fazer" (invertido). As respostas variavam de 1 (controle externo) a 3 (controle interno).
Avaliada atraves da pergunta: "Considerando todos os aspectos da sua vida, sente-se
insatisfeito ou satisfeito com a vida?" A escala variava de 1 (insatisfeito) a 5 (satisfeito).
Avaliada atraves da pergunta: "E sente-se insatisfeito ou satisfeito pOl' viver em Portugal?" A escala variava de 1 (insatisfeito) a 5 (satisfeito).
Avaliado at raves das quest6es: "Neste ultimo mes, com que frequencia teve a sensac;:ao
de que as coisas the estavam a correr bem" e "Neste ultimo mes, com que frequencia sentiu que as dificuldades se estavam a acumular de tal modo que nao as conseguia resolver". A escala variava de 1 (nunca) a 5 (muitas vezes). 0 prirneiro destes itens foi invertido.
Avaliada atraves dos seguintes itens: "No ultimo mes, com que frequencia se tern sentido: a) uma pessoa com muitas qualidades; b) uma pessoa satisfeita consigo mesma;
c) uma pessoa frustrada; d) alguem que nao tern muito de que se orgulhar. Os itens c e
d foram invertidos. A escala variava de 1 (nunca) a 5 (muitas vezes).
Medida atraves da pergunta: "Para mudar a minha situa<;ao e ados outros como eu,
aquilo que eu tenho que fazeI' e juntar-me a eles e lutar em conjunto contra as desigualdades e a discrimina<;ao". A escala variava de 1 (discordo) a 5 (concordo).
Avaliada atraves de quatro indicadores de participa<;ao ou de disposi<;ao para compo 1'tamentos de acc;:aocolectiva institucional ("para melhorar a situa<;ao do seu grupo, ja fez
alguma das coisas que saD referidas nesta lista"): "Participar de modo activo em associac;:6es,ou grupos de defesa da cultura negra.", "Participar em manifestac;:6es, fazer greve,
etc., "Fazel' abaixo-assinados, escrever cartas a pessoas responsaveis, participar em
reuni6es, etc." e "Colar cartazes, distribuir panfletos, ern lugares publicos a favor da causa
dos negro, escrever slogansnas paredes, fazeI'graffitis,etc.". A escala variava de 1 (nao
fiz nem estaria disposto a fazeI') a 3 (ja fiz). 0 indice construido apresenta urn alfa de .74.
Para a composic;:ao de novos indices, foram apenas usadas as variaveis com pesos
factoriais superiores a .50.
M = 3.72, t(396) = 15.14,p< .0001
M = 3.71, t(396) = 13.90, p< .0001
No estudo sobre os valores europeus realizado pelo ICS (vel' Vala, Cabral e Ramos,
(2002), a media de satisfac;:ao com a vida dos jovens de 19-30 anos e de 4.10 (escala de
1 a 5) contra 3.72, valor obtido neste estudo. Os jovens do primeiro estudo encontram-se
significativamente mais satisfeitos com a vida do que os jovens "negros" que entrevistamos (t(395) = -6,41,P < .000).
M=3.81(1 - auto estima baixa; 5 - auto-estima elevada).
M= 2.68 (1 - nenhum stresse; 5 - muito stresse; 24% dos inquiridos apresentam valores
superiores ao ponto medio da escala).
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de controlo sobre a vida e 0 sistema poHtico e mais interna do que externa,
0 que significa percep<;ao de auto-eficacia no pIano da vida pessoal e social.
Quanto a ac<;ao colectiva, verifica-se uma cren<;a relativamente elevada na
sua eficacia44 e uma orienta<;ao para a participa<;ao social, maior do que
aquela que apresentam a maio ria dos jovens "lisboetas" (ver Capitulo 6).
A fim de analisarmos as consequencias do sentimento de priva<;ao
relativa, realizamos urn conjunto de regress6es multiplas (metodo stepwise).
Come<;amos por analisar os efeitos directos da priva<;ao relativa sobre 0
bem-estar pessoal e a ac<;aocolectiva da participa<;ao poHtica. Os resultados
sac apresentados no Quadro 3.10. Podemos observar que quanto menor a
percep<;ao de priva<;ao relativa institucional, maior 0 bem-estar psicol6gico.
Sao ainda aqueles que se sentem mais privados a nivel institucional e que
associam urn sentimento de frustra<;ao a essa priva<;ao que exprimem menor
bem-estar pessoal (men or auto-estima, mais stresse e mais insatisfa<;ao).
Analisamos separadamente os impactos da PR na satisfa<;ao com a vida em
geral, e na satisfa<;ao por viver em Portugal. No primeiro caso, os efeitos encontrados sac reduzidos (ver Quadro 3.10). No segundo caso, verifica-se claramente que quanto menor a percep<;ao de frustra<;ao associada a priva<;ao
Quadro 3.10

Impacto dos varios tipos de priva9ao relativa e das emo96es associadas no bem-estar pes.
soal e na aC9ao colectiva dos jovens (regressao multipla)

Variaveis:

PR intergrupal
PR intragrupal
PR salarial
PR institucional
Frustra9ao associada it PR intergrupal
Frustra9ao associada it PR intragrupal
Frustra9ao associada it PR salarial
Merecimento associado it PR salarial
Frustra9ao associada it PR institucional
Merecimento associado it PR institucional
PR intergrupal x frustra9ao
PR intragrupal x frustra9ao
PR salarial x frustra9ao
PR salarial x merecimento
PR institucional x frustra9ao
PR institucional x merecimento
.....................................................................
R2

.

Bem-estar
pessoaJ

AC9ao
colectiva

Satisfa9ao
com a vida

Satisfa9ao par
viver em Portugal

-.24'"
-.06

.14'
-.03

-.11
-.05

-.11'
-.13'

.04
-.28'"

.30'"
-.01

.01
.20"

.14'
.25'"

.................... ..................... ...................... ...............................
.12
.10
.15
.04

p < .05; .. P < .01; ... P < .001; Os valores apresentados

sao coeficientes

beta estandardizados;

nao sao indicados valores. isso significa que estes nao sao estatisticamente significativos.

44

M=4.19 (1 - descren<;a na ac<;ao colectiva; 5

- cren<;a na

ac<;ao colectiva).
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relativa geral, e menor a percep<;:ao de priva<;:aorelativa institucional, maior
a satisfa<;:aocom a vida em Portugal. A satisfa<;:aocom a vida em Portugal
e, ainda, menor entre os que sentem mais frustra<;:ao e ilegitimidade na discrimina<;:ao institucional.
Note-se que a priva<;:ao relativa intragrupal nao apresenta qualquer
rela<;:aocom os estados psicol6gicos e as atitudes analisadas. Este resultado
mostra, mais uma vez, que os jovens se sentem mais determinados pelas
rela<;:6esque tern com a maioria branca, do que com aquelas que tern com
os outros jovens negros. Note-se, por outro lado, a importancia que reveste
a PR institucional na determina<;:ao do bem estar pessoal e das atitudes
poHticas, resultado que sera, de novo, acentuado mais adiante.

Priva~iio relativa intergrupal,
soal e ac~iio colectiva

percep~iio de controlo, bem-estar

pes-

0 passo seguinte na analise dos impactos da priva<;:ao relativa articula as
percep<;:6esde priva<;:aoe as percep<;:6esde controlo sobre a vida e 0 sistema
social. As hip6teses que orientam esta nova analise de dad os foram ja
referidas. Genericamente, e tendo presente os estudos realizados no quadro do modelo de Crosby (1976) sobre as consequencias da PR, espera-se
que a priva<;:ao relativa tenha consequencias mais gravosas a nivel pessoal
quando a percep<;:aode controlo sobre a vida e 0 sistema politico sac baixos.
Espera-se, tambem, no quadro do modelo de Dion (1986), que os efeitos da
priva<;:ao relativa sobre a participa<;:ao poHtica e a ac<;:aocolectiva sejam
moderados pelas percep<;:6esde controlo. A nivel da priva<;:aorelativa consideramos apenas a priva<;ao intergrupal, uma vez que ja se mostrou que a
PR intragrupal nao apresenta impactos significativos. Por outro lado, na PR
intergrupal escolhemos a dimensao da priva<;:aode raiz daramente economic a
(a priva<;:ao salarial) e a dimensao relativa ao tratamento institucional.
Com se pode ver no Quadro 3.11, a auto-estima pessoal baixa quando
cresce a priva<;:ao relativa institucional e quando baixa a percep<;:ao de controlo sobre a vida ou sobre 0 sistema. A auto-estima baixa, ainda, entre os
privados economicamente e que, simultaneamente, nao sentem controlo
sobre 0 sistema social. Relativamente ao stresse, apenas se registam efeitos
principais da priva<;:aoinstitucional e da percep<;:aode auto-eficacia ou controlo: 0 stress e tanto maior quanto maior a percep<;:ao de priva<;:ao institucional e menor a percep<;ao de controlo sobre a vida e sobre 0 sistema. Desta
forma, podemos conduir que a percep<;:aode ausencia de controlo potencia
os efeitos negativos da priva<;:ao relativa a nivel psicol6gico.
A nivel da ac<;:aocolectiva legitima, ou convencional, verifica-se que
a orienta<;:aopara a participa<;:ao poHtica directa ou indirecta, como previsto
nas hip6teses, e maior quando se verifica priva<;:aoinstitucional e percep<;:ao
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Cuadra 3.11

Variaveis:

SIMETRIAS E IDENTIDADES:

Impactos da privayao relativa e da percepyao de controlo (regressao multipla)

Auto-estima
Pessoal

PR Salarial
PR Institucional
-.11"
.14'"
Percepyao de contralo sobre a vida
.11"
Percepyao de contralo sobre 0 sistema
PR salarial x contralo sobre a vida
PR salarial x contralo sobre 0 sistema
.11**
PR institucional x controlo sobre a vida
PR institucional x controlo sobre 0 sistema
..................................................................... ...........................
R2

JOVENS NEGROS EM PORTUGAL

.06

Stress

.17'"
.12"
.10'

ACyao colectiva ACyao colectiva
Legitima
lIegitima

.30""
-.14'"
.13"

-.10'
............. .....,..,....,............. ...........................,
.06

.09

.02

.

p < .10; .. P < .05; ... P < .01;
P < ,001; Os valores apresentados sac coeficientes beta estandardizados; quando nao sac indicados valores, isso significa que estes nao sac estatisticamente
significativos

de controlo sobre 0 sistema social. Apesar de nao encontrarmos os efeitos
de interac<;ao previstos, observam-se efeitos cumulativos que nos ajudam
a compreender as consequencias especificas da priva<;ao relativa neste
campo particular da vida dos jovens inquiridos. Por sua vez, a ac<;ao
colectiva ilegitima45 e explicada pela percep<;ao de nao controlo sobre a vida
e, de forma tendencialmente significativa, pela interac<;ao entre a priva<;ao
relativa institucional e 0 controlo sobre a vida: quanto maior a percep<;ao de
priva<;ao institucional e a percep<;ao de nao controlo sobre a vida, maior a
possibilidade de orienta<;ao para a ac<;ao social disruptiva.
Estes resultados, embora ligeiramente diferentes das hip6teses de partida, sac particularmente importantes porque acentuam 0 relevo da priva<;ao institucional na vida dos jovens inquiridos, e porque mostram como
este sentimento de priva<;ao, associado a percep<;ao de perda de controlo
sobre a vida pessoal ou sobre 0 sistema social, tern implica<;6es psicol6gicas
e pode abrir espa<;o a comportamentos sociais negativos.

45

0 indice de avalia~ao da ac<;aopolitica convencional foi ja apresentado. A ac<;aopolitica
ilegitima foi avaliada com base num indicador relativo a disposi~ao para "ocupar casas,
cortar estradas, ocupar locais de trabalho, etc."(l - nao fiz nem estaria disposto a fazer;
3 - ja fiz).
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A percep-;ao de justi-;a procedimental e os impactos na auto-estima
pessoal e na interioriza-;ao das normas sociais
Dados os resultados relativos ao imp acto da privac;ao relativa institucional,
aprofundamos a analise das dimensoes nao economicas da percepc;ao de
justic;a. Concretamente, analisamos a percepc;ao de justic;a procedimental e
verificamos depois 0 seu impacto na auto-estima pessoal e na interiorizac;ao
das normas legais.
Tyler, Degoey e Smith (1996) propoem urn modelo de percepc;ao de justic;a, de acordo com 0 qual a percepc;ao de justic;a social e mais determinada
pelo sentimento de justic;a procedimental e relacional (neutralidade dos
procedimentos, mas tambem confianc;a nos decisores e percepc;ao de que
se e respeitado como pessoa), do que pelo sentimento de justic;a distributiva.
Esta hipotese pressupoe que as pessoas nao se encontram preocupadas
apenas com os "resultados" das interacc;oes, mas tambem com a sua identidade. Ora, 0 modelo referido propoe que a percepc;ao de justic;a procedimental e mais informativa sobre 0 valor pessoal e sobre a identidade de
cad a urn do que a justi<;a distributiva. Neste sentido, quanto maior a justi<;a
procedimental percebida, maior devera ser a percep<;ao de valor pessoal ou
de auto-estima, na medida em que 0 respeito de regras procedimentais nas
rela<;oes institucionais indicaria que 0 poder institucional respeita e considera os cidadaos.
E no quadro do desenvolvimento deste modelo que os mesmos autores
prop oem urn "modelo relacional da autoridade". Segundo este modelo, quando as pessoas consideram que a autoridade institucional age de acordo com
principios de justi<;a procedimental nao so sentem que saD consideradas,
mas manifestam mais disposi<;ao para aceitar as decisoes da autoridade.
A interioriza<;ao das normas sociais e legais seria, por isso, tambem, uma
consequencia da percepc;ao de justi<;a procedimental.
Para analisarmos estas hipoteses, realizamos duas analises de regressao
(Quadro 3.12) introduzindo como variaveis independentes nao so a percep<;aode justi<;a procedimenta146 (neutralidade, confian<;a e reconhecimento do
46

Para avaliarmos a percep..ao de justi..a procedimental, construimos urn indice com base
nos tres indicadores seguintes (ver Tyler et aI., 1996): Neutralidade: uSe tiver que apresentar urn problema a qualquer institui..ao portuguesa, sinto que serei ouvido como
qualquer outra pessoa." (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente; a media das
respostas

situa-se

significativamente

acima

do ponto

medio

da escala: M

= 3.13,

1(394)

= 2.14, p< .05). Confinnt;a:UPenso que as institui..5es portuguesas saD dignas de confian..a
e se preocupam com todas as pessoas, independentemente
da sua ra..a ou pais de origem." (1 - discordo totalmente; 5 - concordo totalmente; a media das respostas encontra-se significativamente abaixo do ponto medio da escala: M = 2.73,t(389)= -4.20,p< .001).
Reconhecimento do estalulo pessoa/: "Em Portugal, sinto que sou respeitado como uma
pessoa." (1 - discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Os jovens concordam significativamente com esta afirma..ao (M = 3.54, 1(394)= 9.93,p< .001).
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Quadro 3.12

SIMETRIAS E IDENTIDADES:

JOVENS NEGROS

EM PORTUGAL

Efeitos da percepyao de justiya procedimental e salarial na auto-estima e na interiorizayao
das normas legais (regressao multipia)

Variaveis

Auto-estima pessoal

Interiorizayao das normas47

-.13"
.13"

-.10"
.27"

PR salarial
Percepyao de justiya procedimental

""""""""""""''''

.04

R2

''''''''''

.07

" p < .05; "" P < .001

estatuto pessoal), mas tambem a percep<;ao de justi<;a salarial. Os resultados
mostram que quanto mais os jovens sentem que saG tratados de forma justa
por parte das autoridades portuguesas, mais evidenciam interioriza<;ao das
norm as legais. Os resultados relativos a. auto-estima, embora men os expressivos, vaG tambem na direc<;ao das hip6teses formuladas. Os resultados mostram, tambem, que quanto menor a percep<;:aode priva<;:aosalarial, maior a
auto estima e a interioriza<;:ao das norm as legais. Note-se, contudo, que no
caso da interioriza<;:ao das leis a percep<;:aoda justi<;:aprocedimental e mais

importante do que a justi<;:asalarial.

.

No conjunto, os resultados apresentados mostram que a experiencia da
injusti<;:ana vida quotidiana, ou, especificamente, no campo salarial ou no
dominio das rela<;:6escom a autoridade, tern consequencias no estado psicol6gico dos jovens e na sua rela<;:aocom a sociedade portuguesa. A perten<;:aa urn grupo percebido como socialmente discriminado provoca algum
sentimento de mal-estar interno, mas tambem, e mais claramente, uma
orienta<;:ao para ac<;ao politica no sentido de mudar a situa<;:ao do grupo.
Sintese e conclusoes
Neste capitulo, e na sequencia da analise da situa<;ao socio-econ6mica dos
jovens negros em Portugal realizada no capitulo anterior, descrevemos as
percep<;:6es de injusti<;:adestes jovens decorrentes das experiencias de vida
na sociedade portuguesa. Os resultados mostram que estes jovens exprimem mais priva<;:ao intergrupal do que intragrupal. Ou seja, nao consideram que os outros jovens como eles tenham uma posi<;:aosocial melhor do
que a sua e a das suas famllias, mas consideram que a generalidade das
famllias brancas tern uma situa<;ao socio-econ6mica melhor. Dito de outra
forma, 0 sentimento de injusti<;a de que se sentem objecto resulta da com-

47

Avaliada atraves da seguinte pergunta: "Sinto que devo aceitar as decisoes tomadas pelo
Estado portugues mesmo quando nao concordo com elas." A escala variava de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente): M = 3.44, 1(393)= 6.72, p< .001.

..

POSI<;:OES SOCIAlS E PERCEP<;:OES DE JUSTI<;:A

I

1

73

para<;ao com as famHias brancas e nao da compara<;ao com os outros jovens
negros.
Colocados num contexto de activa<;ao da categoriza<;ao branco/negro,
os jovens nao so exprimiram uma elevada priva<;ao intergupal, como fizeram
acompanhar a expressao desse sentimento de priva<;ao de sentimentos de
frustra<;ao e ilegitimidade. Estes resultados fazem supor que, em determinadas condi<;6es, com base na categoriza<;ao branco/negro, estes jovens podem
manifestar urn forte sentimento de coesao grupal e uma forte clivagem
intergupal. A ausencia de urn sentimento de priva<;ao intragrupal, apesar
de estarmos perante jovens com situa<;6es legais diferentes e com ascendencia em paises tambem diferentes e, tambem, urn indicador de coesao interna e de uma experiencia de discrimina<;ao percebida como comum, capaz
de esbater diversidades.
0 sentimento de priva<;ao intergrupal foi especificamente avaliado
relativamente a justi<;a distributiva, aos salarios, mas tambem relativamente
a justi<;a no relacionamento institucional. Os resultados mostram que os
jovens se sentem mais privados no relacionamento com as institui<;6es
portuguesas do que a nivel salarial. 0 sentimento de priva<;ao decorre, sobretudo, do facto de considerarem que nao saD tratados da mesma forma
que os brancos nas institui<;6es de saude, na escola, nos tribunais, etc. Este
resultado e particularmente relevante, na medida em que contraria percep<;6esde senso-comum, segundo as quais as pessoas apenas importa 0 dinheiro. Este resultado suporta, alias, os modelos teoricos que tern vindo a
sublinhar a importancia atribuida pelas pessoas na sua vida quotidiana,
mas sobretudo nas rela<;6es institucionais, a justi<;a dos procedimentos, nomeadamente a neutralidade da autoridade e dos seus agentes. Por outro
lado, este resultado pod era ser importante no desenho de pollticas sociais
que, muitas vezes, se orient am apenas para 0 bem-estar economico e
esquecem 0 sentimento de injusti<;a e frustra<;ao que decorre da percep<;ao
de discrimina<;ao no relacionamento institucional.
0 sentimento de priva<;ao relativa intergrupal, tal como 0 descrevemos,
e expresso por mais de dois ter<;os dos inquiridos, mas torna-se particularmente saliente entre os que mais sofrem uma situa<;aode priva<;ao objectiva (os
que tern rendimentos mais baixos, manifestaram menor adapta<;ao a escola
e ja entraram no mercado de trabalho). Muito embora 0 sentimento de priva<;ao relativa se encontre, tambem, associado a uma representa<;ao da
rela<;ao com a sociedade portuguesa que exprime interdependencia negativa, ou 0 sentimento de que os interesses dos brancos nao saD compativeis
com os interesses dos negros, e no contexto da priva<;ao objectiva que
aquele conceito adquire maior expressao. Neste caso, e a priva<;ao objectiva
que enforma a priva<;ao subjectiva.
A analise das consequencias da priva<;ao relativa permitiu verificar 0
seu imp acto a nivel do bem-estar psicol6gico dos jovens e, especificamente,
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a nivel da satisfa<;ao por viver em Portugal, bem como a nivel da rela<;aocom a sociedade portuguesa no campo da participa<;ao social e politica.
A nivel do bem-estar psicologico, os nossos resultados mostram que,
em media, estes jovens se sentem bem consigo proprios e exprimem satisfa<;ao com a vida, embora em grau mais reduzido do que a generalidade
dos jovens portugueses. Contudo, 0 sentimento de bem-estar psicologico
e claramente afectado pela percep<;ao de priva<;ao institucional, pelo sentimento de que esta priva<;ao e ilegitima e pela ausencia de controlo sobre a
vida e sobre 0 sistema social. 0 sentimento de priva<;ao relativa nao e, pois,
urn sentimento com urn registo apenas cognitivo ou ideologico, e acompanhado de emo<;6es e transcreve-se na percep<;ao do bem-estar psicologico."
Se considerarmos a satisfa<;ao por viver em Portugal, vemos, tambem,
que esta e men or entre os que se sentem privados, entre os que associam a
essa priva<;ao sentimentos de frustra<;ao e, nomeadamente, entre os que se
sentem privados a nivel do tratamento institucional e consideram ilegitirna
a discrimina<;ao de que sac objecto nas rela<;ao com as autoridades.
A nivel da ac<;ao socio-politica devemos real<;ar dois tipos de resultados. Em primeiro lugar aqueles que mostram que a experiencia da priva<;aoe vivida mais como urn catalisador da ac<;aoexterna do que como urn
catalisador do mal-estar interne, processo que indica, como e 0 caso, que a
priva<;ao vivida e acompanhada de cren<;asna mudan<;a social e no nao merecimento des sa mesma priva<;ao. Em segundo lugar, importa sublinhar os
resultados que mostram que 0 sentimento de priva<;ao, nomeadamente 0
que decorre da rela<;ao com as institui<;6es portuguesas, quando acompanhado da percep<;ao de ausencia de controlo sobre a vida, ou de ausencia
de urn sentimento de auto-efica.cia, pode levar a ac<;ao colectiva ilegitima.
Estes resultados devem ser articulados com aqueles que se apresentam no
Capitulo 6, e que descrevem outras formas de participa<;ao social destes
jovens.
Note-se, contudo, que se verificaram impactos menores da priva<;ao relativa no bem-estar psicologico em geral do que, especificamente, no campo
da orienta<;ao para a ac<;ao colectiva. Este resultado vai na linha das teorias
que tern sublinhado a dissocia<;ao entre a percep<;ao de discrimina<;ao social
e a percep<;ao de bem-estar psicologico entre os membros de grupos minoritarios (ver Capitulos 1 e 7). Esta dissocia<;ao constitui uma forma de os
membros destes grupos preservarem a sua auto-estima, e tern por base a
cren<;a de que 0 tratamento que recebem nao corresponde ao que merecem,
mas e fruto do preconceito. Como vimos neste estudo, os inquiridos nao atribuem a situa<;ao economica da maioria dos negros em Portugal a factores
internos, mas a causas estruturais e fazem acompanhar 0 sentimento de priva<;ao da percep<;ao de ilegitimidade.
Tal como se verificou que a priva<;ao se exprime sobretudo no sentimento de priva<;ao relativa no tratamento institucional, tambem se verifi-
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cou que esta e a dimensao da priva<;ao que apresenta maiores consequencias socio-politicas e psicologicas. Neste senti do, uma analise mais
especifica das consequencias da percep<;ao de justi<;a nas rela<;6es corn as
autoridades perrnitiu mostrar nao so que quanto maior a justi<;a procedimental percebida, maior a auto-estima, como ainda que quanto maior a
justic;:aprocedimental maior a orienta<;ao para a interiorizac;:ao do sistema
legal. Se, como mostramos, a percepc;:ao de privac;:ao relativa associada a
percepc;:aode nao controlo sobre a vida pode facilitar a acc;:aocolectiva ilegal, a percepc;:ao de justic;:aprocedimental pode facilitar a interiorizac;:ao das
leis e a integra<;ao social.

