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Capitulo 4
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Percep~oes de justi~a social, confian~a
e avalia~ao do sistema politico

~

Jorge Vala
Cristina Marinho

Neste capitulo estudarnos as percep<;oes de justi<;a social na sociedade portuguesa, partindo do pressuposto de que os julgarnentos de
justi<;a envolvem outras dimensoes que nao apenas as dimensoes distfibutivas e as normas de justi<;a, aspectos sobre os quais incidiu 0
questiomirio ISSP de 1999, cujos resultados sac analisados noutros
capitulos desta obra. A visao rnais abrangente que, na sequencia dos
tr~balhos de outros autores, ternos vindo a propor sobre os sentimentos
de justi<;a (e. g., Vala, 2003)69 levou-nos a incluir no questiomirio
nacional do projecto ISSP, «Atitudes Sociais dos Portugueses», urn
conjunto de questoes que perrnite avaliar essas diferentes dirnens6es da
percep<;aode justi<;a e estudar 0 seu irnpacto na legitirna<;aodas insti69 Este trabalho faz parte de urn conjunto de pesquisas que 0 primeiro autor tern
desenvolvido sobre as representac;oessociais dajustic;a em contexte organizacional (Sousa
e Vala, 2002; Theotonio e Vala, 1999; Caetano e Vala, 1999; Vala, Monteiro e Lima,
1987), escolar (Gouveia-Pereira et al., 2003) e politico (Vala, 1993) e sobre as reacyoes as
vitimas de injustiya (Correia, Vala e Aguiar, 2001). Os autores agradecem os comentarios
e sugestOesde Tom Tyler a uma versao anterior deste texto.
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tuiyoes representativas e na confianya depositada nas autoridades polfticas.
0 obje~tivo central deste capitulo e, assim, analisar se e em que
medida as percepyoes de justiya social orientam os julgamentos sobre
0 sistema politico. Analisamos ainda a hip6tese segundo a qual os julgamentos sobre 0 sistema politico serao determinados nao apenas pela
percepyao de justiya distributiva, mas tambem e, sobretudo, pela percepyao de justiya procedimentaPO e relacional, dimensoes que definiremos
adiante. Finalmente, analisaremos 0 papel mediador das percepyoes de
confianya na relayao entre 0 sentimento de justiya e a legitimayao da
autoridade politica.
Um grande numero de comentadores considera que as democracias
e as autoridades representativas se confrontam hoje com problemas
mais agudos de legitimayao do que no passado. Embora estudos empiricos nao mostrem que as populayoes dos paises europeus tradicionalmente democniticos manifestam urn distanciamento difuso face a
democracia nem avaliam de forma consistentemente negativa as instituiyoes politicas71, vale a pena aprofundar a reflexao, com base em
pesquisas empiricas teoricamente orientadas, sobre os factores que induzem a percepyao de legitimidade no sistema democratico e que, consequentemente, subjazem a internalizayao psicol6gica do valor da democracia e das suas instituiyoes.
.
No quadro dos model os da psicologia social, este problema tem
sido tradicionalmente abordado com base no mesmo pressuposto usado
em modelos de outras ciencias sociais: a relayao das pessoas com as
instituiyoes politicas, como a sua relayao com qualquer outra instituiyao, e uma relayao instrumental. Neste sentido, as pessoas avaliarao de
forma positiva um contexto institucional apenas quando este lhese
70

0 termo original em ingles e procedural justice, que pode ser traduzido por proce-

dimental ou processual. Em Portugal tem side adoptada a tradur;ao justir;a procedimental.
71 Segundo 0 European Values Study, em 1990, 51 % dos cidadaos da UE mostraval11
con11anr;a no sistema de educar;ao dos respectivos paises, 55% mostravam contlanr;a no
sistema de seguranr;a social e 50% no sistema de justir;a. Contudo, apenas 40% mostraval11
conJianr;a nos respectivos parlamentos nacionais. Em 1999, segundo 0 mesmo estudo,
estes val ores mantem-se: contianr;a no sistema de educar;ao, 60%; contianr;a no parlal11ento, 42%; conJianr;a no sistema de seguranr;a social, 56%; contianr;a no sistema de justir;a,
51%; satisfayao com a democracia, 60% (v. Halman, 2001).
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pessoalmente favonivel, quando dele recebem as gratificayoes esperadas e quando dispoem de processos de controlo, ainda que indirectos,
que Ihes asseguram formas de garantirem recompensas percebidas como
justas.
Um modelo alternativo associa a legitimidade das instituiyoes e a
sua aval iayao a processos psicol6gicos de construyao da identidade
pessoal e social e a dimensoes simb61icas das relayoes sociais. Neste
caso, pensa-se que, mais do que em criterios puramente instrumentais,
a atribuiyao de legitimidade a um sistema, uma entidade ou uma decisaGassenta em preocupayoes relacionais e identitarias. 0 primeiro mode10,0 modelo instrumental, faz decorrer a legitimidade de julgamentos
de justi<;a distributiva, enquanto esteultimo, 0 modelo relacional, faz
decorrer a legitimidade de julgamentos de justi<;aprocedimental e interaccional.
Neste capitulo articulamos estes dois modelos com 0 fim de contribuirmos para 0 entendimento dos processos de legitima<;ao das instituiyoes e autoridades politicas. Relacionaremos ainda estes dois modelos com a percep<;ao da confian<;a. Assim, come<;amos por definir as
dimensoes da percep<;aode justi<;a; seguidamente, apresentamos hip6teses sobre 0 pape! que essas dimensoes podem desempenhar na percep<;aode legitimidade e de confianya no sistema politico; por fim,
apresentamos 0 piano da pesquisa empirica que realizamos e os resultados obtidos.

Dimensoes da representa~ao
julgamentos de justi~a

II

social da justi~a e

Num estudo realizado ha alguns anos com estudantes universitarios
austrfacos, Mikula (1993) pediu-Ihes que descrevessem situa<;oes de
injusti<;apor eles vividas. Uma analise das respostas obtidas mostrou
que os epis6dios evocados se otganizavam em tres grandes tipos: epis6dios que remetiam para situa<;oes em que se verificou injusti<;a na
atribuiyao de recursos; epis6dios relativos a regras ou procedimentos;
epis6dios que se referiam a forma como as pessoas saG tratadas no
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decorrer das interacyoes. Tipicas desta ultima categoria de episodios
sao as situayoes percebidas como injustas que envolvem falta de considerayao pessoal, violayao da dignidade, desrespeito, quebra de lealdade,
etc., em suma, situayoes que remetem para 0 sentimento de injustiya
decorrente da qualidade das interacyoes. Estes estudos contribuiram
para fixar a pertinencia da multidimensionalidade dos julgamentos de
justiya na vida quotidiana. Estudos como este foram realizados nos
mais diversos paises, incluindo Portugal, junto de categorias heterogeneas de pessoas e em contextos institucionais diversificados, tendo os
resultados obtidos sido semelhantes aos de Mikula (para uma revisao
de literatura, v. Theotonio e Vala, 1999).
Estas pesquisas mostram, assim, que 0 senso comurn distingue diferentes fontes de injustiya: distribuiyoes, procedimentos, modalidades
de relayao. Ao mesmo tempo, no dominio da pesquisa sobre os sentimentos de justiya, a investigayao iniciou-se pelo estudo das distribuiyoes, passando depois ao estudo dos procedimentos e modalidades de
relayao.
A primeira fase da investigayao psicologica sobre os sentimentos de
justiya iniciou-se com os estudos de Homans (1961) e Adams (1965)
sobre a norma da equidade, de par com os estudos sobre a privayao
relativa (Stouffer et aI., 1949; Crosby, 1976), e a teoria sobre a «crenya
num mundo justo» (Lerner, 1980; para uma revisao, v. Correia, 2001).
Walster, Walster e Berscheid (1978) alargaram a teoria dajustiya como
equidade as mais variadas situayoes de relayao interpessoal e suscitaram um numero tao vasto de pesquisas que ajudaram a fixar a ideia da
equidade como unica norma de justiya e a fechar as percepyoes de justiya no quadro da justiya distributiva.
as trabalhos de Thibaut e Walker (1975 e 1978) promovem uma
ruptura neste paradigma, levando a investigayao sobre a percepyao de
justiya a alargar 0 campo de estudo a analise da justiya procedimental.
Segundo estes autores, as pessoas na vida quotidiana fazem julgamentos nao so sobre a justiya das distribuiyoes, mas tambem sobre a justiya
dos procedimentos. Diversas pesquisas, nomeadamente em cenarios de
simulayao de decisoes judiciais, mostram que nos processos de tomada
de decisao sobre atribuiyao de recursos as pessoas esperam ter controlo
sobre os procedimentos que orientam a tomada de decisao (controlo do
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processo ou voz), mais do que sobre a propria decisao, dado terem bem
interiorizada a ideia de papeis sociais diferenciados e hierarquizados.
Os resultados da pesquisa mostram que as decis6es sobre a distribuiyao
de recursos em que as pessoas envolvidas tiveram controlo sobre 0
processo (voz) sao consideradas mais justas do que aquelas em que
essa possibilidade nao ocorreu72.
Esta linha de pesquisa fixou a pertinencia de considerar a dimensao
procedimental da justiya, 0 que significa que a ideia de que os procedimentos contam esta na consciencia comum e nao euma especificidade do direito culto e institucional. Alern disso, 0 desenvolvimento do
estudo da dimensao procedimental como organizadora dos julgarnentos
de justiya levou a sistematizayao dos princfpios procedimentais usados
no senso comum, para alern da regra da «voz». POl'exemplo, Leventhal (1980) sistematizou os seguintes princfpios presentes nos julgamentos de senso comum sobre a justiya procedimental: consistencia,
imparcialidade, precisao da informayao, possibilidade de correcyao,
representatividade, voz e etica do procedirnento.
Uma primeira aplicayao da percepyao de justiya procedimental a
analise dos fenomenos politicos foi proposta por Lind e Tyler (1988),
tendo por base um estudo extensivo realizado na cidade de Chicago
durante a administrayao Reagan. Esse estudo mostrou que as pessoas
fazem julgamentos sobre a justiya das politicas governarnentais que
nao dependem apenas dos beneficios pessoais que essas politicas Ihes
trouxeram, que os julgarnentos de justiya tern impacto na avaliayao das
autoridades politicas e que esses julgamentos sac baseados quer em
aspectos distributivos, quer procedimentais. 0 presente estudo prossegue esta linha de pesquisa, interrogando-se sobre os impactos das dimens6es dos sentimentos de justiya na avaliayao e na legitirnayao do
sistema politico?3.

72 Sobre a voz nas organizaf,:oes e na sociedade em geral, v. Hirschman (1970).
73 Estudos sobre as representaf,:oes das dimensoes de justif,:a tern mostrado que as pessoas distinguel1l claral1lente a dimensao distributiva da dimensao processual e relacional.
Contudo, estes l1lesmos estudos mostram que as pessoas tendem a incluir numa mesma
dimensao os aspectos procedimentais e os aspectos interaccionais (v. Sousa e Vala, 2002).
Neste sentido, passaremos a tillar neste trabalho de aspectos procedimentaislrelacionais
ou
de dimensoes formais dos procedil1lentos e dimensoes relacionais dos procedimentos.
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As percep~oes de justi~a e 0 modelo relacional de
legitima~ao da autoridade

I

I

Como se referiu, Lind e Tyler (1988) introduziram a dimensao procedimental da percepvao de justiya na analise dos fenomenos politicos
e, especificamente, na analise da relayao entre os cidadaos e 0 poder
politico. A preocupavao com 0 papel dos procedimentos na analise do
processo de legitimavao das autoridades e, especificamente, do poder
politico, embora nao sendo muito comum, nao e nova. Como sabemos,
Weber (1919-1922/1989) teorizou sobre a legitimivao da autoridade
com base nos procedimentos e durante os anos 60, em varios quadrantes das ciencias sociais, reflectiu-se sobre as consequencias das dimensoes processuais dos fenomenos politicos74.
0 que e novo na analise de Lind e Tyler (1988; Tyler e Lind, 1992)
e a proposta de motivos relacionais como alternativos aos motivos de
auto-interesse na formayao dos julgamentos de justiva; a identificayao
dos antecedentes relacionais nucleares na percepvao de justiva procedimental; a proposta de urn modelo sobre os mediadores psicologicos
da importancia conferida a justiya procedimental; e a aplicayao destes
modelos a avaliayao da legitimayao das autoridades e do sistema politico. Segundo estes autores, na analise dos processos politicos sac
dominantemente utilizados os pressupostos dos modelos «da escolha
pLlblica» (public choice models), nomeadamente no que se refere a
componente da «teoria da utilidade», a que subjazem tres pressupostos
basicos sobre a natureza humana: nas interacyoes sociais as pessoas
procuram maximizar os ganhos; as pessoas sac em primeiro Illgar motivadas pelo desejo de recompensas materiais; as pessoas conferem
mais importancia aos ganhos e perdas imediatos do que de medio ou
longo prazo (para uma discussao, v. Green e Shapiro, 1994). Estes
pressupostos sac proximos daqueles que subjazem a teoria da troca
social em psicologia social (Kelley e Thibaut, 1978; Thiballt e Kelley,
74 Por exemplo, Y., no caso da ciencia polftica, Easton (1965), no caso da psicologia
polftica, Edelman (1964). Mais recentemente, a voz ou a participayao, como dimensao
procedimental, foi associada it transi!;:aodas sociedades materialistas para as sociedades
p6s-materialistas e it contigurayao da legitimidade do poder neste (Iltimo tipo de sociedades (lnglehart. 1990).
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1959). Em alternativa a esta perspectiva fundada no auto-interesse e na
legitimayao do poder politico pelos resultados do sistema, Lind e Tyler
(1988) propoem uma analise do campo politico com base em julgamentos de justiya e, especificamente, com base em julgamentos de justiya proced imentaP5.
Os mesmos autores chamam a atenyao, contudo, para 0 facto de, ao
introduzirmos os julgamentos de justiya procedimental como antecedentes da avaliayao do sistema politico, podermos faze-Io retomando 0
modelo do auto-interesse, accionando de novo a ideia de que os procedimentos sao valorizados por garantirem a maximizayao dos ganhos
pessoais, nomeadamente no longo prazo. Em alternativa, interrogam-se
sobre os criterios que as pessoas usam para considerarem se urn procedimento e justo ou nao. As pesquisas desenvolvidas levam-nos a propor que 0 significado dos procedimentos se baseia mais nas suas
dimensoes relacionais do que nas suas dimensoes instrumentais. Os
aspectos relacionais criticos na avaliayao da dimensao procedimental
da justiya que foram postos em evidencia pela pesquisa SaDos seguintes: reconhecimento de estatuto pessoal (refere-se ao grau em que os
direitos e a distintividade de uma pessoa SaDreconhecidos); neutralidade (em que medida os procedimentos SaD percebidos como nao
enviesados e iguais para todos); confianr;:a(em que medida os motivos
da autoridade SaDvistos como orientados por preocupayoes de justiya,
a sua aCyaO e percebida como etica e orientada para responder as
necessidades dos outros). A pesquisa tern mostrado a importancia destes principios procedimentais, em detrimento da preOCUpayaOexclusiva
com 0 controlo (voz), factor enfatizado pela abordagem instrumental
dos procedimentos.
Sao estas hip6teses que levaram a elaborayao do modelo do «valor
do grupo» (Lind e Tyler, 1988). De acordo com este modelo, as pessoas conferem mais importancia as dimensoes procedimentais da justi<;:ado que as suas dimensoes distributivas, e 0 motivo que subjaz a ava75Nos estudos que temos vindo a desenvolver sobre a justi~a procedimental e os sentimentos de jllsti~a nao costumamos citar 1. Rawls, op~ao possivelmente errada, dado que
0 seu trabalho incide na constru~ao de uma teoria normativa sobre a .iusti~a.A nossa pesquisa incide sobre percep~5es e representa~5es sociais, e nao sobre a etica dos julgamentos
de.illsti~a.No entanto, deve-se notar que os procedimentos ocupam urn lugar relevante na
teoria de Rawls ( 1971 ).
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liayao da justiya procedimental nao e urn motivo instrumental, mas
simb6lico e relacional: as pessoas preocupam-se com a justiya procedimental por razoes simb6licas, porque a justiya dos procedimentos
traz informayao sobre 0 seu valor e sobre 0 valor dos grupos em que se
integram.
Mais tarde, estes mesmos autores aplicam 0 modelo a avaliayao das
autoridades (Tyler e Lind, 1992; Tyler, 1997). 0 modelo relacional de
avaliayao da autoridade baseia-se na hip6tese de que a dimensao relacional dos procedimentos garante a internalizayao da legitimidade da
autoridade e que a ausencia desse sentimento conduz as pessoas a redefinirem a autoridade como ilegitima.
Esta teoria tern sido criticada por desvalorizar os aspectos relativos
a justiya distributiva. Contudo, a teoria nao diz que as distribuiyoes nao
sao importantes, apenas propoe que os procedimentos sao mais importantes. Por outro lado, a teoria nao nega a base instrumental de muitos
aspectos procedimentais, apenas refere que esses nao sao os unicos
antecedentes da justiya procedimental e que os aspectos relacionais sao
importantes em contextos onde a identidade seja urn elemento estrutu- .
rante do significado desses contextos.
A pesquisa apresentada neste capitulo retoma 0 modelo relacional
de legitimayao da autoridade proposto por Tyler e Lind (1992). Segundo este modelo, em sintese: os modelos da «escolha publica» e os da
«troca social» sao claramente insuficientes para explicar as relayoes
sociais, nomeadamente a relayao entre os cidadaos e a autoridade politica; os motivos de justiya sao organizadores importantes das interacyoes sociais; mais do que com a justiya dos resultados, as pessoas
preocupam-se com a justiya dos procedimentos; a justiya dos procedimentos importa mais por motivos relacionais do que por motivos ins,
trumentais.
Contudo, contrariamente ao modelo relacional de legitimayao,q",
autoridade, consideramos que estes efeitos, sendo salientes em todos os
grupos sociais, sao mais salientes nos estratos sociais mais altos. Esta
hip6tese decorre da ideia de que as experiencias e os contextos de vida
destes grupos criarao as condiyoes necessarias para que a atenyao as'
dimensoes relacionais das interacyoes politicas seja mais saliente do)
que a atenyao as suas dimensoes instrumentais.
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Por outro lado, ao avaliarmos as hipoteses formuladas, consideramos como antecedentes da justiva procedimental os seguintes aspectos:
voz, neutralidadee reconhecimento de estatuto, conceitos acima definidos. Contrariamente as pesquisas de Tyler, nao consideramos, portanto, a percepyao de confianya como antecedente dos julgamentos de
justiva procedimental. De' facto, a confianva e por nos conceptualizada
como Limaconsequencia dajustiya procedimental e como um mediador
dos efeitos desta sobre a legitimayao da autoridade polftica.

Confian~a e avalia~ao do sistema politico

~

,~
,..,.
Ilf

As ciencias sociais vem concedendo urn interesse crescente ao estudo da confianya como indicador do capital social, com implicayoes na
cooperavao interpessoal, organizacional e social (Fukuyama, 1996;
Putnam, 1993; Halman, 2003; para uma revisao, v. Faria, 200 I) e na
relayao com as autoridades organizacionais e polfticas (e. g., Kramer e
Tyler, 1996, Tyler e Huo, 2002, e Can, 2002).
Numa revisao de literatura sobre a confianva nas organizayoes, e
situando-se numa perspectiva psicossociologica, Kramer (1999) faz
notar que nao existe uma definivao consensual sobre confianya. As
definiyoes disponiveis poderiam, segundo este autor, ser distribuidas
ao longo de um continuum cujos extremos acentuam a ideia de confianva enquanto expectativa de urn comportamento eticamente justificavel
versus a ideia de confianya que enfatiza a sua dimensao estrategica e
politica. Neste segundo caso, estamos perante uma conceptualizayao
da confianya no quadro dos modelos da «escolha racional» e da «troca
social», enquanto no primeiro caso nos situamos no quadro de visoes
mais relacionais ou motivacionais da confianya.
Na perspectiva da «troca soct~l», propoe-se que a confiani em b
quando a tern a expectativa de que b nao prejudicani ou podera mesmo
beneficiar a, porque isso sera no interesse de b, tendo em vista expectativas de reciprocidade futura. Este modelo racionaJ nao considera as
dimensoes afectivas das relayoes entre a e b nem 0 proprio caracter da
racionalidade limitada do pensamento de a e de b, como sublinhado
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nos trabalhos de Newell e Simon (1972) ou de Tversky e Kahneman
(1983).
Os modelos relacionais sobre a confian<;apressupoem que a atribui<;aode confian<;aa outrem decorre menos das expectativas de resposta
aos interesses proprios e mais da atribui<;aode motivos de honestidade
e coopera<;ao, da atribui<;ao de imperativos' morais (Tyler e Degoey,
1996) ou da identitica<;ao com 0 outro como individuo ou membro de
um grupo (Brewer, 1981). Nesta perspectiva, as pessoas podem atribuir confianya a uma autoridade e legitima-Ia, nao porque ela soube
corresponder aos seus interesses, mas porque as mesmas pessoas Ihe
atribuem motivos positivos. Vma vez que a pesquisa neste dominio
nao e suficiente, a prudencia sugere que estas visoes sobre a confianya
nao sejam consideradas alternativas, mas conceptualizayoes articulavets.
Transportando estas perspectivas sobre a confianya para a analise da
legitimayao das autoridades polfticas, e na linha de estudos precedentes
(Tyler e Huo, 2002), podemos sugerir que, quanto maior a confian<;a,
maior a atribuiyao de legitimidade. Especificamente, neste estudo propomos que: (a) a percepyao de justiya procedimental facilita a inferencia de motivos de honestidade e moralidade da ac<;aodas autoridades
poHticas e, neste sentido, facilita a cria<;aode um sentimento de confianya; (b) quanto maior a percepyao de justiya procedimental, maior a
percepyao de confianya e, consequentemente, maior a atribuiyao de
legitimidade ao poder poHtico. Esta hipotese recebe ainda apoio de
uma serie de estudos revistos por Kramer (1999) que indicam que um
sistema normativo comum induz confianya nas relayoes interpessoais e
grupais. Os procedimentos seriam, em nosso entender, factores que
ajudariam a criar esse sentimento de uma normatividade comum e que,
pOl"tanto,ajudariam a induzir confianya76,
Relativamente ao papel da justiya distributiva na induyao de confianya na autoridade poHtica e nas instituiyoes democraticas, nao ousamos ir contra 0 senso comum e a nossa propria sensibilidade pessoal,
76 Esta perspectiva parece-nos compativel com a analogia proposta por Luhmann
(1996) entre confian<;:ae redu<;:aoda complexidade. Os procedimentos seriam um meea.
nismo de redu<;:aoda complexidade num dominio muito sensivel da experiencia individual
e coleetiva, 0 dominio dajusti<;:a.
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de acordo com a qual a justi9a distributiva gerani confian9a de raiz instrumental e, consequentemente, gerani legitima9ao da autoridade.

Operacionaliza~ao

das varhiveis

0 estudo foi realizado com base na amostra descrita no anexo
metodol6gico

deste livro. A descri9ao das variaveis

e feita

a seguir.

Varhiveis independentes
Medidas de avalia<;ao de bem-estar pessoal
Foram consideradas variaveis independentes as seguintes medidas
de bem-estar socio-economico pessoal: escolaridade do proprio e escolaridade do pai (tres categorias: nenhuma escolaridade, primario completo ou incompleto; secundario completo ou incompleto; superior
completo ou incompleto); ocupa9ao/actividade
profissional (trabalhadores manuais; empregados administrativos de comercio e de servi90s;
profissoes tecnicas e cientificas)77; rendimento familiar (avaliado numa
escala de intervalos com seis posi90es, em que 1 corresponde aos rendimentos mais baixos e seis aos rendimentos mais elevados). Estes
indicadores de bem-estar pessoal saG usados como indicadores de
ganhos e beneficios recebidos, independentemente da percep<;ao do seu
grau de justi<;a.

Medidas de percep<;ao de justi<;a distributiva

As medidas de percep<;aode justi<;adistributiva cobrem tres grandes

dominios:a avalia<;aogeral da equidadedo sistemasocio-economico,a
avalia<;aoda justi<;apercebida das politicas distributivas do Estadoe a
77 No primeiro

grupo agregaram-se

as categorias

ISea

6 I] ate 834 e 921 ate 933. No

segundo grupo estao as categorias 411 ate 523 e 911 ate 916. No terceiro grupo incluimos
as c,itegorias 112-348, com excep<;:ao das categorias 12] e 123.
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avaliayao da situayao economica pessoal (nomeadamente 0 sentimento
de privayao relativa).
0 indice de percepr;:iio de equidade do sistema socio-economico
portugues (Cabral, 1991) resulta da agregayao de cinco indicadores e
varia de.1 (avaliayao muito desfavon1vel) a 5 (avaliayao muito favoravel), sendo 0 alfa = 0,60.
Ava/iar;:50da justir;:adas politicas distributivas do Estado: mediu-se a (~ustiya percebida a nlvel dos beneficios recebidos do Estado»
(percepyao de receber 0 que se merece, quando se consideram os
impostos pagos, avaliada numa escala com cinco posiyoes: 1 - acha
que recebe muito menos do que merece; 5 - acha que recebe mais do
que merece). Mediu-se tambem a avaliayao dos beneficios recebidos
do Estado durante os ultimos dez anos (1 - muito menos do que merece; 3 - exactamente 0 que merece). Finalmente, medimos a avaliayao
pessoal dos beneficios recebidos do Serviyo Nacional de Saude (I total mente inadequados; 3 - totalmente adequados). Com base nestes
indicadores calculamos um Indice geral de percepyao de justiya distributiva. Este Indice varia entre I (injusto) e 3 Gusto) (alfa = 0,60 ).
Medidas de privar;:50re/ativa: construlram-se Indices de privayao
relativa intergrupal (comparayoes entre 0 endogrupo/grupo profissional
e 0 exogrupo/«as classes sociais mais elevadas») (v. Vala, Monteiro e
Lima, 1987) e intrapessoal (comparayoes entre a situayao pessoal no
passado e no presente). Quanto mais positivos os valores destes Indices, menor 0 sentimento de privayao relativa.
Pei'cepr;:50de justir;:aa nive/ da recompensa dos esforr;:ospessoais:
tendo por base a saliencia da norma meritocrMica, perguntava-se aos
inquiridos em que medida sentiam recompensados os seus esforyos:
I - nada recompensados; 3 - recompensados.
Percepqiio dejustir;:a do sa/ario pessoa/: a avaliayao do salario pessoal foi feita com base numa escala que variava de I (menos do que
merece) a 3 (exactamente 0 que merece).
Medidas de percep~ao de justi~a procedimental

As dimensoes formais da justiya procedimental foram avaliad,!s
com base em duas regras relativas a qualidade dos processos de deci162
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>r

sac politica, que sac consideradas quer no modelo de Thibaut e Walker
(1975), qller no modelo de Leventhal (1980), qller ainda no modelo de
Tyler et a!. (1996): voz e neutralidade. A dimensao interaccional da
justiya procedimental foi avaliada com base na perCepyaOde reconhecimento do estatuto pessoa!. Estas tres dimensoes foram avaliadas no
que se refere a «actuayao dos govern antes» (alfa = 0,73), ao funcionamento da administrayao da justiya (alfa = 0,58), ao fllncionamento da
administrayao fiscal (alfa = 0,67), e a actuayaodos agentes do Serviyo
Nacional de Saude (SNS) (alfa = 0,68). Nalgumas amilises, estas qllatro avaliayoes independentes foram agregadas nllm unico indice de
percepyao de justiya procedimental (alfa = 0,74). Noutras amilises,os
indices incluem apenas os aspectos exclusivamente formais dos procedimentos (nelltralidade e voz) (alfa = 0,74). Foram ainda calculados
outros indices que serao apresentados aquando da analise de dados.

Percep~ao de confian~a

II!
&!

~

A percepyao de confianya dos agentes politicos foi avaliada com
base no seguinte indicador: «Em Portugal, os govern antes sac honestos
e sinceros no que dizem» (1 - concordo totalmente; 5 - discordo
totalmente). A avaliayao da confianya incidiu, assim, apenas na dimensac afectivo-cognitiva.

Varhiveis dependentes

'!Ii"

~

A avaliayao da legitimidade das instituiyoes politicas foi feita com
base num indicador de satisfayao. For medida a sati~fQ(;aogera! com a
democracia (1 - nada satisfeito; 3 - satisfeito; 5 - rnuito satisfeito). Foi
ainda criado urn indice de satisfa9ao com as institui90es polfticas (Presidente da Republica, Assembleia da Republica, partidos politicos, tribunais/poder judicial (1- nada satisfeito; 3 - satisfeito; 5 - muito satisfeito; alfa = 0,77).
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A valia<;ao das institui<;oes politicas
Como pode verificar-se no quadro n.o 4.1, os portugueses fazem
uma avaliayao mais positiva do que negativa da democracia e uma avaliayao mais negativa do que positiva do funcionamento das instituiyoes
politicas. Com base em amilises de variancia, estudamos as diferenyas
na avaliayao do sistema politico em funyao das seguintes variaveis:
escolaridade do proprio, escolaridade do pai, ocupayao profissional e
rendimento familiar. Destas variaveis, aquelasque diferenciam de
forma estatisticamente significativa as avaliayoes das instituiyoes poIfticas saG a escolaridade do proprio e 0 rendimento familiar (quadro
n.O4.2). Concretamente, observamos que as pessoas com nfveis de
educayao mais elevados,bem como as pessoas com rendimento fam.i:
liar mais elevado, apresentam uma ligeira tendencia para mostrarem
maior satisfayao com a democracia. Por outro lado, saG aqueles que
possuem 0 ensino secundario os que mostram maior insatisfayao com 0
funcionamento das instituiyoes politicas.
Apesar das diferenyas encontradas, os resultados das analises de
variancia e as analises de correlayao indicam, claramente, que estes descritores dos posicionamentos sociais saG insuficientes para compreender
as atitudes em relayao a democracia e ao funcionamento das institui,
yoes politicas, sendo muito tenue a relayao entre 0 bem-estar socio-economico e a avaliayao das instituiyoes democraticas.

Avalia~ao da democracia

e do funcionamento
(em percentagem)

das institui~oes

politicas

[QUADRO N.o 4.1]

Avalia~ao da clcmocracia.
Avalia~ao clo funcionamento

das institui~5es politicas

]64

Satisfeitos

Insatisfeitos

63

37

32

68
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Rela~ao entre os indicadores de bem-estar pessoal e a avalia~ao das
institui~oes politicas
[QUADRO

N.o 4.2]

Avalia~ao das
institui~oes politicas

Avalia~ao da
democracia
Escolaridade:
Primaria

Secundaria..
Superior...

.......
.............

2,58a
2,47b
2,63a

2,76ab
2,69a
2,89b

.

F(2,1105)=3,033;p =0,05

F(2,1025)

=4,608;p

= 0,01

Rendimentofamiliar:
Abaixo da media...:...........................

2,69

Acima da media....................

2,82
F(I,1059) = 6,097;p = 0,01

Nota: Medias com letras diferentes sao estatisticamente

n. s.

diferentes (p < 0,05).

Correla~oes entre os indicadores de bem-estar pessoal e a avalia~ao
das institui~oes poJiticas
"t

"

[QUADRO W 4.3]
Avalia~ao da
democracia

Avalia~ao das
institui~oes politicas

........

0,012

-0,026

.............

0,019

-0,017

u
Escolaridade
Escolaridade do pai..

Quantidade de livros que os pais possuiam..................
Rendimento familiar..
......................................

-0,014
0,015

0,038
-0,07

Percepc;oesde justic;a e avaliac;ao do funcionamento da
democracia e das instituic;oes politicas
~

Os resultados anteriores mostram que nao existe uma rela<;aodirecta entre 0 bem-estar socio-economico e a avalia<;ao da democracia e
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das instituiyoes politicas. Estes resultados justificam, assim, que se
indague sobre outros factores que possam orientar a avaliayao destas
instituiyoes.
A nossa hip6tese propoe que a percepyao de justiya social sera urn
importante preditor da avaliayao das instituiyoes politicas. Para testar
esta hip6tese comeyamos por regredir para as duas variaveis de avaliayao do sistema politico urn conjunto de seis indicadores de percepyao
de jllstiya distriblltiva (quadro n.o 4.4). Embora a variancia explicada
nao seja elevada, os resultados mostram que a percepyao de justiya distributiva se encontra significativamente associada a avaliayao do sistema politico.

Avalia~ao do sistema politico em fun~ao da percep~ao de justi~a distributiva
[QUADRO N.o 4.4]
Satisfa~ao com a
democracia

Percep~oes de justi~a distributiva

Satisfa~ao com as
institui~oes politi-

cas

indice de justiya percebida no sistema socio-economico
portugues
..............

0,140**

0,111* .

Indice de justiya das politicas distributivas (nivel
individual)
..........................................................
Privayao relativa intergrupal
...
..............

0,167**
0,094*

0,251**
0,173**

Avaliayiioda recompensa dos estoryos pessoais..........
.Justiyado salario pessoal
.................
R' ajustado..
.............................

10%

14%

N...

822

822

Privayao relativa intrapessoal.......................................

...........................

Nota: Os val ores SaD coeficientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente
significativos: * p < 0,0 I; ** P < 0,001. As celula vazias correspond em a coeficientes de
regressao standardlzados estatisticamente nao significativos (p > 0,0 I).

De acordo com os resultados, quanto maior a percepyao de que a
politica distriblltiva do Estado (a nfvel pessoal) e justa, quanto maior a
percepyao de que 0 sistema s6cio-econ6mico portugues e justa e quan166
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to menor 0 sentimento de privayao relativa intergrupal, tanto maior a
satisfayao com 0 funcionamento das instituiyoes polfticas e com a propria democracia.
A justiya percebida na situayao pessoal de cada um e um importante
preditor da avaliac;;aodo sistema polftico. Mas a percepc;;aode justic;;a
na sociedade portuguesa, no seu conjunto, nao constitui um preditor
menos importante dessa mesma avaliayao. Estes resultados indicam,
assim, que nao SaDapenas motivos de auto-interesse que orientam os
julgamentos sobre 0 sistema polftico.
Numa segunda fase da analise de dados testamos a hipotese segundo a qual os julgamentosde justiya procedimental sao mais importantes na avaliayao do sistema polftico do que os julgamentos de justiya
distributiva (quadro n.o4.5).

Avalia~ao do sistema politico em fun~iio da justi~a distributiva e da justi~a
procedimental
[QUADRO W 4.5]
Satisfa~iio

com a

democracia

Satisfa~iio
institui~oes

COlli as
politicas

III:
~

J>CI"cep~ocslie justi~a lIistributiva
indice de equidade do sistema socio-economico

por-

tugues........................................................................
Indice de justic;a das politicas distributivas..................

Privac;ao
relativaintergrupaL

0,115*
0,OS5 *

...............

Privac;ao relativa intrapessoal...
........
Avaliac;ao da recoillpensa dos estorc;os pessoais..........
Justic;a do salario pessoaL.
.
'...............
J>ercep~oes lie j usti~a procedimental
Aspectos procedimentais
das decisoes governamen~~...
.......
Aspectos procedimentais na administrac;ao tributaria..
Aspectos procedimentais no funcionamento dos tribunais
.,."""",.""""."
Aspectos procedilllentais
R2 ~iustado..
N..

O,IOS*

no SNS

0,233**

0,177**
O,IIS*

0,107*
0,125*
IS,O%
S22

0,173**
0,150**
30%
S22

Nota: Os valores correspondem a coeficientes de regressao standardizados (betas)
estatisticamentesigniticativos: * p < 0,01; **P < 0,001. As celulas vazias correspondem a
coeticientesde regressao standardizados estatisticamente nao significativos (p > 0,0I).
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Quando introduzimos nas equaC(oesde regressao as percepC(oesde
justiC(aprocedimental, verificamos que a variancia explicada sobe muito, quer no caso da avaliaC(aoda democracia (de 9% para 18%), quer
no caso da aval iaC(aodo funcionamento das instituiC(oes(de 13% para
29%). Confirma-se, assim, a nossa hip6tese segundo a qual a avaliaC(ao
da democracia e das instituiC(oespoliticas depende da percepC(aode
justiC(a distributiva, mas depende tambem;7e sobretudo, da perceps:ao
de justiC(aprocedimental.
Todas as dimensoes da justiC(a procedimental consideradas encontram-se significativamente associadas it satisfaC(aocom 0 funcionamento das instituiC(oespoliticas. No caso da.avaliaC(aoda democracia,.ape"
nas a percepC(aode justiC(aprocedimental nas decisoes e funcionamento
da administraC(aotributaria nao apresenta valores estatisticamente significativos.
Nas amilises precedentes tomamos em consideras:ao dimensoes da
justiC(a distributiva que nao estao directamente relacionadas com a
acs:ao politica governamental (por exemplo, a percepC(aode privas:ao
relativa e a avaliaC(aodo salario). Uma vez que estamos a analisar 0
impacto das percepC(oesde justiC(ana avaliaC(aoda autoridade politica,
podera ser importante considerar apenas os aspectos da percepC(aode
justiC(aque se encontram relacionados com a acC(aogovernativa.
Realizamos, assim, novas analises, considerando apenas 0 indice de
perceps:ao de justiC(adas politicas distributivas e agregando as percepC(oesde justiC(aprocedimental num unico indice (quadro n.O4.6). Alem
disso, consideramos tambem a interacC(aoentre as duas dimensoes de
justi9a (quadro 11.°4.7).
Os resultados mostram que a variancia explicada desce apenas ligeiramente quando se retiram as variaveis que nao estao directamente relacionadas com a acC(aogovernamental, 0 que sublinha a importiincia
da percep9ao de justi9a distributiva decorrente da aC9ao governamental
na forma9ao dos juizos sobre as institui90es polfticas.
Por outro lado (quadro n.o 4.7), os resultados mostram uma interac9ao entre justi9a distributiva e justi9a procedimental no caso da avalia9ao das institui90es politicas. 0 significado da interac9ao e 0 seguinte:
quando se verifica percepC(aode justiC(aprocedimental, a avalia9ao das
institui90es e mais positiva, independentemente de a percep9ao da justi9a distributiva ser positiva ou negativa; ja quando a percepC(aode jus"
]68
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tiva procedimental baixa, a justiya distributiva torna-se saliente e as
instituivoes sao avaliadas mais positivamente no caso de maior percepvao de justiya distributiva.

Avalia~ao.das institui~oes politicas em fun~ao da percep~ao de justi~a das politicas
distributivas e da percep~ao de justi~a procedimental
[QUADRO

N.o 4.6]

dcmocracia

Satisfa<;iio com as
institui<;iics politicas

0,113*
0,308**
13,4%
940

0,131**
0,473**
27%
940

Satisfa<;ao

com, a

J,ndicc de percep~ao de jllsti~a das politicas distriblltivas (nivel pessoal).. ... """"" .....................................
indice de percep~ao de jllsti~a procedimentaL...........
R2 ajllstado....................................................................
~
,...............................................

Nota: Os valores SaD coeticientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente
signiticativos: * p < 0,01; ** p < 0,001. A correlayao entre 0 indice de aspectos distributivos
recebidos do Estado e 0 indice das percepyoes de justiya processual e relacional e de r = 0,39.

Avalia~ao das institui~oes politicas em fun~ao da percep~ao de justi~a das politicas
distributivas, da percep~ao de justi~a procedimental e da interaqao
entre estas variaveis
[QUADRO

N." 4.7]
Satisfa<;ao

com a

democracia
indice de percep9ao
vas (nivel

0,113*

de jllsti~a

procedimentaL...........

indice de percep~ao

de jllsti~a

das politicas

pessoal)

x indice

~..

0,308**

de justi~a

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

'''''''

"

0,352**

distribllti-

de percep~ao

procedimentaL

R' <\llIstado

com as
politicas

de jllsti9a das politicas distribllti-

pessoal)....................................................

indice de percep~ao

vas (nivel

Satisfa<;iio
institui<;iies

....

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

13,4%
940

0,195**
27%
940

Nota: Os valores SaDcoeficientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente
signiticativos: * p < 0,01; ** P < 0,001. As celulas vazias correspondem a coeficientes de
regressao standardizados estatisticamente nao significativos (p> 0,01).
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0 papel moderador do estatuto social na relaf;ao entre
as percepf;oes de justif;a procedimental e as avaliaf;oes
do sistema politico
Os resultados anteriores permitem afirmar a saliencia dos julgamentos de justiya de base procedimental sobre os julgamentos de justiya de
base distributiva. Mas sera este resultado independente da situayao socio-economica das pessoas? E muito intuitivo pensar que a relayao entre a
justiya procedimental e a avaliayao das instituiyoes politicas apenas se
veriticani nos estratos sociais mais altos ou nas pessoas com estatuto
social mais elevado. Subjacente a esta ideia esta 0 pressuposto de que a
normatividade dos procedimentos so sera saliente quando um bem-estar
economico aceitavel foi atingido e que nas outras situayoes sao as distribuiyoes que cOlltam, illdependentemente dos procedimelltos.

Indicadores de estatuto social e de percep~iio de justi~a na aYalia~iio
do sistema politico
[QUADRO N." 4.8]
Satisfa~ao

com a

democracia
indice de percep~ao dajllsti~a procedimental..............
Grupo protissional..
Rendimento

""""'"

t~\ll1iliar..

Edllca~ao
Gnipo protissional
procedimental

Satisfa~ao com >IS'
institui~iies politicas

0,354**

0,506**

12,4%

25,4%

658

658

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

..........................................
"""""""""""""""""""""""'"

x indice de percep~ao de justi~a
.

"""""'"

.......

Rendil11ento familiar x indice de percep~ao de justiya
procedimental..

"'"''''''''

......................

Edllca~ao x indice de percep~ao de jllsti~a procedimental..
R' <\illstado..
N...

.......................
................

Nota: Os valores sac coeticientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente
significativos: * p < 0,0 I; ** p < 0,001. As celulas vazias correspondem a coeficientes de
rcgressao standardizados cstatisticamcnte nao significativos (p > 0,01).
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No quadro n.o 4.8 apresentamos equac;5es de regressao que permitem verificar 0 papel moderador do estatuto social na relac;ao entre as
percepc;5es de justic;a procedimental e as avaliac;5es do sistema politico. 0 estatuto social foi operacionalizado com base nos seguintes indicadores: nlvel de escolaridade do pr6prio, grupo s6cio-profissional,
situac;aoprofissional e rendimento do agregado familiar.

Indicadores de estatuto social e de percepyao de justiya procedimental

[QUADRO

N.o 4.9]

indicc das perccpyOCS
sobre justiya proccdimcntal
Escolaridade:
Prinuiria..
Secundiiria....

.............................................

2,74ab
2,70a
2,85b

.....................................................

Superior......

............................................

F(2,93\ ) = 3; p = 0,04
Ocupayao/actividade protissiollal:
Trabalhadores manuais
Empregados administrativos,

............................................

2,70
2,72

de comercio e de serviyos............

2,76
F(2,623) = 0,47

Protissoes tecnicas e cientiticas.................................................
Rendimcllto tiul1iliar:
Abaixo da media..

2,74

.......................................................

Acima da mcdia..

'"

2,73
F(I,896) = 0,0\

Nota: A correlayao entre a escolaridade e a percepyao de justiya procedimental e de
r = 0,01 e a correlayao entre 0 rendimento familiar e a percepyao sobre justiya procedimental e de r = -0,03.
.

Mio se verificam efeitos directos significativos daquelas variaveis
na avaliac;ao do sistema politico, 0 que ja se tinha mostrado. Alem dis171
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so, nao se verificam igualmente efeitos de interacyao. Desta forma, os
dados recolhidos nao sustentam a hipotese de que a justiya procedimental e mais importante na legitimayao do poder politico para os
indivfduos com mais recursos ou estatuto social mais elevado. Os
resultados do quadro n.o 4.9 mostram, alem disso, que apenas a escolaridade - e, de forma residual, dada a dimensao da amostra - diferencia
a percepyao de justiya procedimental. Estes resultados indicam, pois,
que a norma segundo a qual devemos dar mais importancia aos procedimentos do que as distribuiyoes e uma norma hegemonica que atravessa os diferentes grupos sociais e cujas bases psicol6gicas e sociol6gicas deverao ser estudadas.

Importancia relativa das dimensoes relacionais e de
controlo na percep~ao de justi~a procedimental
De acordo com 0 modelo relacional de legitimayao da autoridade, a
importancia conferida aos aspectos procedimentais tem mais subjacente motivos relacionais do que motivos instrumentais ou de controla.
Para avaliar esta hip6tese construimos um indice agregado da percepyao de controlo (voz) ao tango das quatro entidades sobre as quais
incide 0 julgamento de justiya procedimental (governo, tribunais,
administrayao tributaria e SNS). indices semelhantesforam construfdos para as variaveis neutralidade e status. Se a variavel voz e claramente uma variavel instrumental e a variavel status claramente relacional, a variavel neutralidade pode estar relacionada com ambos os
motivos (motivos de controlo e motivos expressivos ou relacionais).
Realizamos equayoes de regressao sucessivas, incluindo na primeira
apenas a variavel voz, na segunda juntamos a variavel neutralidade e
apenas na ultima inserimos a variavel status. 0 peso das variaveis neutralidade e status relativamente ao peso da variavel voz constitui UITI
teste robusto do papel dos motivos relacionais na organizayao dos julgamentos de justiya procedimental em contexto politico. Note-se que,
para efeitos de controlo, na primeira equayao de regressao e nas seguintes inclufmos sempre as percepyoes de justiya distributiva.
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Importanciarelativa

da justi~a distributivae das dimensoes da justi~a procedimental
na avalia~ao da democracia

[QUADRO N.o 4.10]
Modelo
n." 1

Modclo
n." 2

Modelo
n." 3

0,24**

0,\6**

0,13**

0,11 *

0,26**
-

0,21**
0,15**

0,16**
0,12*

-

-

0,11*

\2%**

13%**

14%*

Modclo
II." 4

indiee de pereep<;:ao da jllsti<;:a das polftieas
.....

distriblltivas (nive! pessoal)..
VOL.....

.....

-

.........

Nelltralidade..

......
.....

Status..

...........

"".'

........ ...

R2 ajllstado..

-

...

6%**

Nota: Os valores SaDcoeticientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente
signiticativos: * p < 0,01; ** p < 0,001. As mudan~as dos R2 ajustados SaDestatisticamente
significativas: * p < 0,01; ** p < 0,001.

Importancia relativa da justi~a distributiva e das dimensoes da justi~a procedimental
na avalia~ao do funcionamento das institui~oes politicas
[QUADRO

N." 4.11]

Modclo
n." 1

Modelo
n.' 2

Modclo
n." 3

0,31 **
-

0,2\ **

0,16**

0,13**

34**

0,26* *

0,16**

.............................

-

0,16**

-

-

0,22**

.....

-

0,22**

9%**

20%**

24%**

26%**

Modclo
n.o4

lndiee de pereep<;:aoda jllsti<;:adas polftieas
distriblltivas (nivel pessoal)......... ....... "..
Voz................
.............
........ .....................
Nelltralidade......

.....

Status..
R2 ajllstado..

.....
.....

..........

...... ....................

Nota: Os valores SaDcoeticientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente
signiJicativos: * p < 0,0I; ** p < 0,001. As mudan~as dos R2 ~iustados SaDestatisticamente
signiticativas: * p < 0,0 I; ** p < 0,001.

Estes resultados mostram, mais uma vez, que a variancia explicada
duplica quando se introduzem nos modelos as variaveis procedimen173
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tais (para alem das distributivas) (quadros n.os4.10 e 4.11). Os resultados mostram tambem que todas as variaveis procedimentais sao importantes para a explicayao da avaliayao do sistema politico (quadro
n.o 4.11), mas que a voz e a variavel mais importante na avaliayao da
democracia (quadro n.o 4.10). No entanto, note-se que na avaliayao das
instituiyoes pollticas, onde estao em causa relayoes sociais institucionais, 0 status, indicador de motivos relacionais, apresenta, no ultimo
modelo, um peso identico ao da voz~{Podemos, assim, concluir que a
avaliayao do sistema politico e mais determinada por facto res de justiya procedimental do que de justiya distributiva e que os motivos que
subjazem as avaliayoes de justiya procedimental sao motivos instrumentais de controlo, mas tambem motivos re!acionais, associados. a
expressao pessoal e a auto-estima, nomeadamente quando esta em causa a avaliayao do funcionamento das instituiyoes pollticas.

A confian~a como mediador psicol6gico da rela~ao
entre a percep~ao de justi~a e a avalia~ao
do sistema politico
Na introduyao deste capitulo argumentamos em favor das hip6teses
segundo as quais se devera verificar um impacto directo das percepyoes de justiya na avaliayao do sistema polftico (0 que foi analisado
nos pontos precedentes), a confianya nos agentes governativos teni
tambem um impacto directo na avaliayao do sistema polftico e os efeitos das percepyoes de justiya na avaliayao do sistema politico serao
parcialmente mediados pela percepyao de confianya. Estas tres hip6teses sao apresentadas na figural n.o 4.1 e as duas ultimas vao ser agora
analisadas.
Como se referiu, a hip6tese de uma relayao directa entre a percep~
yao de justiya distributiva, a percepyao de justiya procedimental e a
avaliayao do sistema politico foi ja analisada, tendo-se concluido que
ambas as dimensoes de justiya contribuem para a legitimayao do sistema politico e que a percepyao de justiya procedimental e mais importante do que a percepyao de justiya distributiva.
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l\<1odelo
geral sobre as relal;oes entre a percepl;ao de justil;a, a confianl;a e a avalial;ao
das instituil;oes politicas
[FIGURA N."4.1]

I"
Ii
Percep«;ao de justi«;a
procedimental

.

Confian,<a

A valia,<ao das
institui,<oes

po Ii-

ticas
Percep,<ao de justi,<a
distributiva

Paratestarmos 0 impacto directo da confian9ana avalia9ao do sistema politico quando estao presentes as percep90es de justi9a procedemos a lima nova analise de regressao (quadro n.o 4.12). De acordo
com a hip6tese formulada, os resultados mostram que a percep9ao de
confian9a e urn preditor da avalia9ao das institui90es democniticas.
..

~II!I

Relal;aoentre a confianl;a, as percepl;oes de justil;a e a avalial;ao do sistema politico
[QUADRO N.D4.12]

democnlcia

Satisfa~ilo com as
institui~iies politicas

Contianya nos governantes...........................................

0,203**

0,143**

indice de percepr,:ao de jllstir,:a procedimentaL............

0,217**

0,389**

.......................................

0,106*

0,126**

.......................................

]7%

28%

940

940

Satisfa~ilo
~

com a

indice de percepr,:ao de jllstir,:a das politicas distributivas (nivel pessoal)
R2 Ajllstado..

~.............................................................................

Nota: R2 ajustado (coeticiente de determina«;ilo multipla ajustado). Os valores sao coeticientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente significativos: * p < 0,0 I;
II>

** p < 0,00 I.

. Cabe agora analisar 0 papel mediador da confian9a na rela9ao entre
as percep90es de justi9a e a avalia9ao do sistema politico. Para testar175
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mos esta hipotese, e no que respeita a percep9ao de justi9a procedi~
mental, considenimos 0 indice agregado de quatro entidades (ac9ao
governativa, SNS, administra9ao tributaria e sistema judicial) avaliadas
nos tres antecedentes da justi9a procedimental que consideramos nesta
pesquisa (voz, neutralidade e status).
0 primeiro passo da analise de media9ao e apresentado no quadro
n.o 4.13. Verifica-se que as variaveis de percep9ao de justi9a procedimental afectam a variavel mediadora (confian9a) e que este efeito se
mantem quando introduzimos nas equa90es de regressao as variaveis
dependentes (avalia9ao da democracia e avalia9ao das institui90es politicas). Note-se que nao se verifica qualquer impacto das percep90es de
justi9a distributiva na confian9a. Desta forma, 0 nosso modelo recebe
LlIllprimeiro apoio no que toca itjusti9a procedimental, mas nao no que
toca a justi9a distributiva. Consequentemente, nos passos seguintes, as
percep90es de justi9a distributiva nao sao consideradas nas analises.

Rela~ao entre a variavel «percep~ao de justi~a» e a variavel mediadora
[QUADRO N." 4.13]
Confianca nos govcrnantcs
indice de percepyao de jllstiya das politicas distriblltivas..
indice de percepyao dejllstiya procedimentaL.
R' ,*Istado..
N

...................

0,464**
21,5%
940

indice de percepyao de jllstiya das politicas distriblltivas..

0,399**
0,185**
24,4%
940

indiee de percepyao dejllstiya procedimentaL.
Satisfayao com a democracia..
R' ajllstado..
N.

"

indice de percepyao de jllstiya das politicas distriblltivas..

0,386**
0,155**
23,2'1.,
940

indice de percepyao de jllstiya procedimental..
Satisfayao com as instillliyoes politicas..
R' ,\ilIstado .
N.

Nota: Os valores SaDcoe1icientes de regressao standardizados (betas) estatisticamente
signiticativos: * p < 0,01; ** p < 0,001. As celulas vazias correspond em a coeticientes de
regressao standardizados estatisticamente Mio signiticativos (p > 0,01).
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No quadro n.o 4.14 observamos que a variavel «confian<;a nos
governantes» influencia as variaveis «satisfa<;ao com a democracia» e
«satisfa<;ao com as institui<;oes polfticas» e que isto ocone mesmo
quando se controla a percep<;aode justi<;a procedimental.

Eshidio 2 - rela.;ao entre a variavel mediadora e as consequencias
da percep.;ao de justi.;a
[OUADRO N.o 4.14]
Satisfaao com a
democracia
Conlian<;a nos governantes.......

......................

R' ,justado..
....

N.
Contian<;a nos governantes..
justado..

.....

N..

com as
politicas

0,326**

0,350**

10,6%

12,2%

1106

1027

0,207**

0,147**

.....

0,258**

0,437**

............

15,7%

27,1%

........

940

940

indice de percep<;ao dejusti<;a procedimentaL.
R'

Satisfaao
instituiiies

Nota: Os valores SaDcoeficientes de regressao standardizados
signiticativos: * p < 0,01; ** p < 0,00 I.

(betas) estatisticamente

Estadio 3 - analise final da media.;ao
[OUADRO W 4.15]
Satisfaao com a
democracia
indice de percep<;ao de justi<;a procedimcntaL....
.....
......... .................

R' ajustado..
N.....

........

....

....
indice de percep<;ao de justi<;a procedimentaL.
...........
..............
Conti an <;anos governantes.....
R' ,jllstado..
N..

........

.....
........

Satisfaao
instituiiics

com as
politicas

0,354**

0,506**

12,4%

25,5%

940

940

0,258**

0,437**

0,207**

0,147**

..........

15,7%

27,1%

........ ....

940

940

Nota: Os valores SaDcodicientes de regressao standardizados
signiJicativos: * p < 0,01; ** p < 0,001.
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Finalmente, os resultados apresentados no quadro n.O4.] 5 e na figura n.O4.2 permitem observar uma mediayao imperfeita da confianya na
relayao entre as percepyoes de justiya procedimental e a avaliayao do
sistema politico. De facto, 0 valor da relayao directa entre a percepyao
de justiya procedimental e a avaliayao do sistema politico decresce
quando se controla 0 efeito da confianya.
Papel mediador da confian~a na rela~ao entre a percep~ao de justi~a e as avalia~oes
das institui~oes politicas..- resumo de resultados
[FIGURA N." 42]

/

Confianya nos
governantes

a = 0,40**(0.46**)

~0'21**(0'33**)

Percepyao de justiya
procedimental

~

Satisfal(ilo com a
democracia

c = 0,29**(c = 0,35**)

R2 ajustado = 16%

/

Confianya nos
governantes

a = 0,39**(0,46**)

~0'15**(0,35**)

Percepyao de justiya
procedimental

~

c = O,44**(c = 0,51**)

Satistal(ilo com as
instituiyoes politicas

R2 ~iustado = 27%

Nota: a - estadio I: relayao controlando a variavel dependente; entre parenteses, relayao
sem controlar a variavel dependente; b - estadio 2: relayao controlando a percepyao de justi-

r;a; entre parenteses, relar;ao sem controlar a perCepy30de justiya; c

-

relayao depois da

mediayao, controlando, para este ultimo caso, a confianya nos govern antes; entre parenteses,
relayao antes da mediar;ao. Os coeficientes apresentados correspondem aos coeficientes de
regressao standardizados (betas) estatisticamente significativos: * p < 0,0 I; ** p < 0,00 I.
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0 conjunto dos resultados apresentados mostra efeitos directos das
duas dimensoes de justiya e da confianya na avaliayao do sistema politico e, alem disso, mostra que 0 impacto da justiya procedimental na
avalia9ao das institui90es politicas e parcialmente mediado pela confian9a, mas nao 0 impacto da percepyao de justi9a distributiva. Relativamente aos resultados anteriormente apresentados, estas novas amilises evidenciam que a justi9a distributiva, contrariamente a justi9a
procedimental, nao contribui para incrementar a confian9a nos agentes
governativos.

Papel mediador da confian~a na rela~ao entre a percep~ao de justi~a e as avalia~oes
das institui~iies poHticas (modelo 2)
[FIGURA

N.o 4.3]

/

Contian<;:a

nos

governantes

a = 0,29**(0,33**)
Percep<;:ao

de j lIsti<;:a

~
~

procedimental
c = 0,22**(c

0,25**(0,33**)
Satisfa<;:ao com a
democracia

= 0,31 **)

R' ajustado = 15%

Contian<;:a

a = 0,25**(0,33**)

Percep<;:ao

/

nos

govern antes

~
..

de justi<;:a

procedimental

= 0,21**(0,35**)
Satisfa<;:ao com as
instituiC(oes pol iticas

c = 0,41 **(c = 0,48**)

R' ajustado = 26%

Nota: a - estadio I: rela"ao controlando a variavel dependente; entre parenteses, rela"ao
sell1controlar a variavel dependente; b - estadio 2: rela"ao controlando a percep"ao de justi-

ya; entre parenteses, rela"ao sem controlar a percep"ao de justi"a; c

-

rela"ao depois da

mediaC(ao,controlando, para este ultimo caso, a confian"a nos governantes; entre parenteses,
rela"ao antes da mediaC(ao. Os coeficientes apresentados correspond em aos coeticientes de
regressao standardizados (betas) estatisticamente significativos: * p < 0,01; ** p < 0,00I.
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Procedemos a novas amilises considerando apenas os aspectos
exclusivamente formais da justiya procedimental (vaz e neutralidade),
e, tambem neste caso, os resultados obtidos sac semelhantes aos que
acabamos de descrever. Alem disso (modelo 2), procedemos a novas
analises considerando apenas tres entidades (administrayao tributaria,
SNS e sistema judicial). De facto, poderia argumentar-se que os resultados anteriormente obtidos poderiam ser, pelo menos em parte, devidos a presenya de uma mesma entidade (<<osgovernantes») como
variavel preditora e como variavel\com base na qual e avaliada a confianya (variavel mediadora). No entanto, os resultados apresentados na
figura n.O4.3 mostram que, quando exclufmos das percepyoes de justiya as avaliayoes sobre 0 governo, os resultados nao se alteram faceaos
anteriormente referidos.

Conclusoes
Nao e muito extensa a literatura sobre os sentimentos de justiya nas
ciencias sociais porque, como observam Kluegel, Mason e Wegener
(1995), se considera que a justiya e um fenomeno suficientemente importante para nao dever ser pensado a partir das representayoes do
senso comum. Ora, este trabalho mostra que 0 senso comum nao s6
desenvolve «teorias quotidianas» sobre justiya, distinguindo entre distribuiyoes e processos, como delas se serve para dar sentido a experiencia, nomeadamente para interpretar e avaliar os objectos polfticos.
De salientar a relevfmcia atribufda aos procedimentos relativamente
aquela que e atribufda as distribuiyoes. De salientar ainda como a perCepyaOde justiya procedimental e um factor indutor de confianya, 0
que nao sucede com a justiya distributiva.
Portugal e descrito nas estatisticas do Eurastat como 0 pais da UE
em que as desigualdades sociais, ao nivel da distribuiyao dos rendimentos, sac maiores. Nao sabemos como sac sentidas as desigualdades
ao nivel da justiya procedimental, mas os resultados desta pesquisa revelam que a avaliayao da democracia nao se faz apenas com base nas
polfticas distributivas, mas tambem com base nas percepyoes sobre a
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justi9a dos procedimentos, e que por isso importa conhecer os sentimentos dos cidadaos a este respeito. De facto, contrariamente a aparente transparencia dos efeitos das politicas distributivas na avalia9ao dos
sistemas democniticos, os resultados aqui apresentados mostram que 0
sentimento de justi9a procedimental (voz, neutralidade e status) e surpreendentemente relevante e podera ser gerador de sentimentos de desigualdade social poucas vezes avaliados.
A voz pode ser entendida como uma forma de controlar 0 processo
de decisao polftica e, portanto, como um factor directamente ligado as
polfticas distributivas. No entanto, a neutralidade e 0 status sao aspectos procedimentais ligados a auto-imagem e ao sentimento de distintividade pessoal. Verifica-se, assim, que a percep9ao de justi9a nao
l110biliza apenas dimensoes instrumentais, mas tambem dimensoes
sil11b6licas,nucleares no processo de constru9ao da identidade.
Nao e uma pesquisa como esta que pode par em causa a acuidade
social dos modelos da «escolha publica»78. Mas os resultados apresentados nesta pesquisa sao semelhantes aos de dezenas de outras pesquisas e e, por isso, surpreendente como estes modelos e os «da troca social» permanecem dominantes na economia e na programayao da aC9ao
polftica.
Os resultados que descrevemos evidenciam ainda que a percep9ao de
justi9a procedimental, contrariamente a percep9ao de justi9a distributiva,
e indutora de confian9a. Desta forma, pode pensar-se que 0 sentimento
de confian9a decorre menos de percep90es de competencia ou de eficacia e l11aisda inferencia de preocupa90es com a correc9ao de processos.
Por fim, gostarial11osde sublinhar 0 facto de esta pesquisa revelar que
as pessoas, ao avaliarem a justi9a distributiva na sociedade portuguesa e
ao retlectirel11sobre as consequencias dessa avalia9ao para 0 sistema
politico, tomam como pontos de ancoragem nao apenas a percep9ao de
justi9a ao nivel do seu bem-estar pessoal, mas tambem a percep9ao de
justi9a ao nivel do sistema s6cio-econ6mico no seu conjunto. Tambel11
este resultado nao valida a irhagem do cidadao como exclusivamente
dirigido pelo auto-interesse e abre caminhos para uma analise multidimensional das desigualdades sociais.
78 Para uma discussao dos modelos da «escolha racional», com os quais se articula a
escolha pLlblica. v. Green e Shapiro (\994).
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