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S U H 1 R 1 O 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar o· com 

portamento social de justiça e sua relação com variáveis de pe~ 

sonalidade e variáveis situacionais. De modo específico, pre-

tende-se verificar a influência relativa de um ou outro 

de variável na preferência por determinadas normas de 

distributiva em situação de alocação de recompensas. 

Os fatores de personalidade selecionados para 

tipo 

justiça 

estudo 

são racionalidade/emocionalidade, necessidade de realização e 

necessidade de afiliação. Por outro lado, as variáveis situa-

cionais referem-se aos tipos de relações interpessoais envolvi 

das no funcionamento dos grupos, tais como preconizadas por 

Deutsch. 

Os resultados obtidos comprovam empiricamente as hip~ 

teses de Deutsch, segundo as quais a natureza das relações so-

ciais e dos objetivos pripcipais que movem os grupos determinam 

a escolha da base de justiça que regula a repartição de bens e 

condições sociais entre seus membros. 

A relação entre as variáveis de personalidade e o com

portamento de alocação de recursos não foi confirmada empiric~ 

mente. Apenas alguns indícios foram encontrados na direção·es

perada, especialmente quanto a uma eventual associação entre 

necessidade de afiliação e a escolha de certos princípios dis

tributivos. No entanto, face às limitações impostas por restr~ 

ções ·psicométricas nos instrumentos de medida, esses resultados 

devem ser encarados com reservas. 

Estudos empíricos "adicionais sao sugeri.dos para o apri. 

moramento das escalas de aferição das variáveis psicológicas .a 

fim de que seja possível extrair conc·lusões mais consistentes. 

viii 
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Th"is research investigates the social behavior of 

justice and its relation to personality and situational variables. 

Specifically, it intends to verify the relative influence of 

both types of variables on preference for certain norms of 

distributive justice in a situation of reward allocation. 

The personality factors singled out for study are 

rationality/emotionality, need for achievement and need for 

affiliation. On the other hand, the situational variables refer 

to inOterpersonal relations related to the functioning of groups, 

such as suggp.sted by Deutsch. 

The results give empirical support to Deutsch's 

hypotheses, according to which the nature of social relations 

and that of the main objectives that govern the group behavior 

determine the choice of the value base of justice which regulates 

the allocation of goods and social conditions among the members of 

the group. 

The relationship between personality Variables and 

the allocation decision was not empirically confirmed. Only a 

few indications in the expected direction were found, particularly 

insofar as an eventual asso~iation between need for affiliation 

and choice of certain principIes of distributive justice. However, 

owing to the constraints imposed by psychometric limitations of 

the measuring instruments, these results should be viewed with 

caution. 

Additional empirical studies are suggested so that 

the scales used to measure t"he personality varioables be" improved, 

allowing, as a result, more dependable conclusions. 

iJ( 



I • Y R O D U ç Ã O 

Justiça social é, hoje, um tema pOlêmico. Não tanto 

pela percepção que dela se tem - um verdadeiró apanagio da so

ciedade contemporinea-mas pelo enten~imento controvertido .que 

uma questão como essa, de abrangência incomum e de ampla reper-

cus são na vida de grupos e comunidades, pode gerar. Por um la 

do, é unânime o reconhecimento de sua relevância e da urgencia 

de sua aplicação, mas, por outro, teme-se o uso indiscriminado 

que dela se faz, e questiona-se até mesmo a possibilidade àe 

vir a ser posta em pratica, efetivamente, numa sociedade 

rumos nao se afiguram de facil previsão. 

cujos 

Se a preocupaçao com a justiça remonta a Aristóteles, 

ou seja, às próprias origens da construção consciente do saber 

e se a discussão sobre a justiça como um valor inerente à natu

reza humana ja se encontra nos primórdtos de uma sociedade que 

começa a pensar sobre si mesma, o que nao dizer de .agora, pass~ 

dos séculos, em que a capacidade racionai do homem perscruta 

areas do conhecimento jamais previstas e em que a sociedade atin 

ge limites insuspeitados de desenvolvimento? . 

No decurso da história do pensamen~o filosófico, a re 

flexão sobre a justiça é uma preocupação constante e muitas são 

as contribuições para a compreensão de fenômeno tão complexo. 

Qual o verdadeiro significado da justiça? Quais são as origens 

das idéias de justfça nos homens e nas sociedad~s? Como pensar 

em justiça universal se a natureza humana é tão controvertida -

mente pensada e discutida? Como atingir um estado de justiça 

para indivíduos, grupos e soci~dades?, Indagações dessa ordem 

constituem questõ~s centrais que a filosofia moral e 

ao longo dos séculos, vem tentando responder • 

política, 

. Nas últimas décadas, questionamentos sobre a justiça 

ultrapassaram os limites da reflexão filosófica; estenderam-se 

a outras áreas do conhecimento e assumiram proporç~es 

em setores amplos da socisdade. 

1ncomuns 

Presentemente, .ap~egoa-se a justiça social como ban-

deira de ideologias reformistas, como ponto de honra do pens~ 

mento liberal e progressista, como escudo:dos 'movimentos revolu 
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cionários, realçando-se-lhe a nobreza da causa e destacan 

do-se-lhe os elevados propósitos, os quais, se concretizados, 

viriam a constituir-se em permanente exercLcio dos ideais 

cráticos. 

demo 

Não fosse seu extraordinário alcance, nao estaria o 

tema da justiça social servindo de plataforma para a eloqUente 

retórica de alguns, cujas intenções nem sempre são elogiáveis. 

Pela própria valorização que lhe é atribuLda, presta-se ã expl~ 

ração indevida, o que, de certa forma, vem contribuindo para e~ 

vaziar o termo, comprometer seu real significado e lançar dúvi

das na crença de que efeitos benéficos certamente adviriam de 

sua c~nsideração como um dos princLpios básicos da 

social. 

organização 

A nLvel de discurso, ganha corpo a ~orrente dos defe~ 

sores da justiça social como uma das poucas saLdas para os gran 

des males que vêm assolando grupos inteiros dentro, das socie

dades. 

Mas, na prática, como preparar os caminhos que leva-

rao ã verdadeira justiça social? Quais os indL~ios de que ali 

cerces sólidos estariam sendo construLdos? 

Por mais paradoxal que possa parecer, essas e muitas 

outras indagações cruciàis ainda permanecem sem resposta. Numa 

época em que sociedades em todo o mundo, desenvolvidas e não d~ 

senvolvidas, se vêm abaladas por convulsões de toda sorte, che

ga-se a suspeitar da viabilidade de se 'alcançar, um dia, um si~ 

tema so~ial apto a prover as necessidades essenciais do homem e 

a propiciar condições de vida justas para todos.' 

À análise mais aprofundada ao quadro sócio-polLtico 

em que se insere o problema da justiça social, não há como vis

lumbrar soluções a medio prazo para ques~ões que se pod~riam di 

zer ate elementares diante do grau de evolução já atingido em 

outras areas. Ao contrário, a conclusão mais imediata a que se 

pode chegar ê que permanece ambígua e ~ontr~ditória a mensagem 

dos oradores das mudariças s?ciais e grande ~emais a distincia 

entre o seu discur~o e s~~ ação subs~que~te. 

Em razao disso, a justiça social Vem se constituindo, 

aos olho~ de muitos, em mais uma il~sãot gerada pelos desequi-
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líbrios e contradições em que se debate a sociedade contempor~ 

nea e pela crise de identidade e de valores êm que parecem es

tar sucumbindo os homens de hoje. Enquanto uma ilusão, revest~ 

-se de sedução e magia, a que tanto aspiram grupos e coletivida 

des, como o bem social maior que lhes pudesse ser outorgado, 

mas, por ser uma ilusão, não encontra correspondincia na re~li

dade, transformando-se num ideal inatingível, carregado apenas 

de fantasias. 

Fala-se em justiça social c~mo uma conquista natural 

de uma sociedade amadurecida, para a qual estaríamos inevitav~! 

mente caminhando. Afinal, estamos evoluindo enquanto "seres c~ 

rebrais", mentes altamente adestradas, produzindo recursos tec

nologicos cada vez mais avançados, criando desenfreadamente mi 

a 

-
cro e macroequipamentos de sofisticação {mpa~, descobrindo, 

cada dia, metodos e técnicas inovadoras. O progresso corre ce 

lere e seus efeitos multiplicadores escapam, por vezes, do domí 

nio do previsível. 

Mas, como falar em justiça diante de quadros de igno

rincia e de miséria absoluta a que estão expostos, de modo irre 

versível, milhares e milhares de seres humanos? Como pensar em 

amadurecimento se guerras injustificadas são produzidas em nome 

de supremacias enganadoras de poder econômico, de raças, de cre 

dos religiosos? 

Por outro lado, propala-se que uma sociedade organiz~ 

da em alto nível de' apuro tecnológico precisa especializar-se 

cada vez mais, aperfeiçoar suas ferramentas, não apenas como 

forma de dar vazão à capacidade incomensuravelmente criativa do 

ser humano mas, especialmen'te. 'para fazer ·reverter os benefí-

cios do progresio em prol desse mesmo ser humano, de sua qua1i 

dade de vida e, "ipso facto", do berr est.ar social aa humanidade. 

Quais, se.nio essas, poderiam ser as finalidadeê ~ltimas de tan 

ta insia de sàber, de crescer e de poder? 

E, no entanto, são graves, para nao dizer. alarmantes" 

as investidas que se fazem, em "nome do prog,r,esso" contra a nà

tureza é contra o .proprio homem. t: possível real'mente acredi 

tar na capacidade de discernimento dos i.ndivíduos quando se cons 

tatam, 'dia -apos dia, os efeitos nefastos de.. tantos "atos 1.n-
teligente.s?" 
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Não obstante essa contradição, nunca se defendeu COm 

tanta ênfase o lema "justiça para todos" e, ironicamen.te, nunca 

se esteve tão afastado dela, afirmam os mais céticos. E o que 

é mais desalentador, esse fenômeno é praticamente universal em 

suas dimensões e profundo em seus efeitos, seja no plano indivi 

dual, seja no plano social. 

As desordens e problemas sociais espalham-se pelo mu~ 

do inteiro, fazendo crer que bem poucas nações estariam prestes 

a encontrar o ponto de equilíbrio estrutural através do qual s~ 

ria possível corresponder às necessidades humanas verdadeiramen 

te prioritárias e,assim, poder logicamente pensar-se em atingir 

convivência grupal em termos satisfatórios, seja para classes 

sociais, seja para grupos raciais ou religiosos. Essa constata 

ção invalida a tese, defendida por alguns, de que a possibilida 

de de se chegar a um sistema social justo estaria diretamente 

ligada ao grau de desenvolvimento sócio-economico de um país,ou 

ao nível cultural de seu povo ou, ainda, ao nível de 

ção política de seu estado. 

orgartiza-

Em meio i anomi. conjuntural car~cterística de muitas 

sociedades modernas, o papel das ideologias começa a ser discu-

tido em razão mesmo de sua própria funcionalidade para o 

ma como um todo. 

siste 

Até que ponto se pode afirmar que a cQncepção da or-

dem social em um ou outro sentido, ou a partir de uns ou outros 

pressupostos, é garantia para a obtenção de um equilíbrio ade

quado no,jogo de forças antagônicas que 'permeiam a estrutura s~ 

cial? É possível asseverar que qualquer do,s modelos econômicos 

resuitantes das várias formas de conceber o ,home~ e a orgaftiz~ 

çao social e economica teve êxito no tratamento dado aos probl~ 

mas vitais que ameaçam a integridade física e mental dos seres 

humanos? 

Na medida em que se passa a' avaliar a eficácia das 

ideologias pela positividade de seus efeitos na regulação norma 

tiva de grupos humanos ~rganizados e pela sua capacidade em ge-, 

rar relações interpessoais sadias, conclui-se 

pelo malogro de muitas das expectativas acerca 

inevitavelmente 

elo de s empenh o 

histórico esperado dessas ,ideologias tradicionais. Na verdade, 
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afirmam os estudiosos, há que repensá-las em suas bases, corri 

gir distorç~es na leitura que fazem da realidade social de modo 

a que seja posslvel reajustá-las às transformaç~es 

se operaram ~a trajet5ria de p~vos e naç~~s. 

sociais que 

o ritmo vertiginoso com que se sucedem essas mudanças 

impoe, é certo, necessidade de revis~es críticas permanentes no bo 

jo das ideologias. Mas como, ainda assim, contornar a objeção cen

tral que se lhes fazem, ou seja, sua incompetência em propiciar 

ao homem - afinal, seu alvo maior - o grau de realização pes

soal, profissional e material compatível com suas aspiraç~es? 

Em outras palavras, a crítica mais contundente denun

cia o desapreço com que, via de regra, é tratado o ponto fulcral 

do problema: o HOMEM e seu posicionamento na realidade social, 

sem contudo, fazê-lo perder sua dimensão humana. Em sua formu

laçio, afirma Rouanet (1987), a ideologia capitalista desloca a 

essência da questio para esferas não humanas, uma'vez que des

vincula do homem o significado de sua existência, o produto de 

seu trabalho. De um lado, por exemplo, a ênfase é na propried~ 
-de privada, como entidade'em si mesma, externa ao homem, e nao 

como algo gerado pelo homem, existindo para.o homem. Por outro 

lado, no sistema de trocas tlpico desse modo de p~odução, as re 

laç~es sociais no trabalho constituem, na verdade, relaç~es en

tre coisas e nio relaç~es entre pessoas. Se o lucro, por sua 

vez, é concebido como a mola' mestra do sistema, é no afi da rea 

lizaçio material do lucro que se confi~ura a expropriação de 

uma classe sobre a outra. 

Calcado nesses pressupostos, dentre outros, o sistema 

estimula o surgimento e a sedimentaçãp de situaç~es de flagran

tes d'esigualdades sociais e econômicas, perpetuando, obviamente, 
• 

a supremacia dos detentores de maior poder econômico. 

A ideologia marxista, de igual modo, negligencia o ho 

mem na medida em que, transferindo ao Estado O' poder de decisão 

e de controle sobre todos os atos da vida econqmica e social, re

tira do indi~rduo a Vossibilidade de autogérir-se e autodeter 

minar-se em matérias quê deveriam se~ de' su~ exclusiva e restri 

ta responsabilidade. A ação ~o Estado tem .pQr finalidade difun 

dir uma .concepçã~ do mundo, 'tran~for'mando-a' no senso comum,. po!.. 

·tanto, de imediata e generalizada aceitação. 
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Rouanet (1987, p. 107) traz i discussio a anilise de 

Gramsci sobre a função de dominaçio da clasde dirigente no po

der, que deixa patente a confinaçio a que ficam sujeitos os in 

divíduos ~o sistema como um todo: 

"Enquanto titula~ da 6unç~0 hegem~nica, 
a cla..6.6e di~gente di6unde na .6oc..iedade 
civil .6ua concepç~o do mundo, impondo a 
todo.6 0.6 indivZduo.6 uma dete~minada óO~
ma de ap~een.6ão do ~eal e um código ~e~ 
6eitamente dete~minado de cQnduta p~ãtl 
ca. O que pode ou não .6e~ vi.6to, pen.6a~ 
do ou óeito, é del~mitado po~ um ho~izon 
te de vi.6ibilidade, po~ umae.6t~utu~a lõ 
gica e po~ um código de ação que de~~ 
vam, em última in.6tância, de um p~ojeto 
hegem~nico. Submetida, de.6de a inóânci~ 
a uma e.6t~utu~a óamilia~ que a .6ocializa 
pa~a o mundo do t~abalho, a um apa~elho 
e.6cola~ que a quali6ica p~06i.6.6ionalmen
te e lhe.6 t~an.6mite 0.6 valo~e.6 da cla.6.6e 
di~igente, e a meio.6 de divulgação da o~ 
dem exi.6tente, a cla.6.6e .6ubalte~na não 
tem out~o ~ecu~.6O .6enão .6ubmete~-.6e ã.6 
exigência.6 do .6en.6O comum, .6edimentação 
banalizada do.6 elemento.6 de.6tacado.6 da 
ideologia hegemanica." 

o fato é que sob a égide de uma ou .outra ideologia c~ 

metem-se verdadeiros atentados contra a pessoa humana, sua li

berdade, seus direitos ã vida dentro de limites toleriveis de 

existência. 

uma utopia. 

A construçao de uma "sociedade justa" parece ser 

Como se revelariam as falhas de estruturaçao das so

ciedades? Como explicar o~ equívocos ~ue estariam na base de 

sua organizaçi07 A que atribuir o fracasso dos diferentes mode 

los sociais e econômicos? 

A' resposta é simples e direta, ?enunciam os críticos 

extremados: o homem contemporâneo parece estar perdendo o con

trole sobre si mesmo. Não obstante suas eKtraordinirias reali 

zações nO'plano científico e tecnológico, o ser humano esti em 

crise, e a sociedade, forma maior de sua express~o, esta longe 

de corresponder aos seus ·anseios. Segundo alguns, um e outro 
-parecem nao mais resistir - -apressa0 interna que ameaça 

seu equilíbrio. 
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A dimenaio social dessa rutura iminerite ultrapassa as 

estimativas mais pessimistas: os probl~mas sociais ampliam-se e 

agravam-se, os conflitos, de naturezas as.mais distintas, eclo

dem em seqUincia incontrolável·, as manifestaç~~s de violincia 

avolumam-se, adquirindo contornos surpreendentes. Os fenômenos 

de violação da ordem social, de criminalidade em alto grau, de 

delinqUência e marginalidade, de elevada incidência de desor

dens mentais e de suicídios, de guerras civis e religiosas, de cor 

rupção em larga escala marcam de modo característico a vida das 

grandes metrópoles, sinalizando com ampla evidência a extensão 

da crise por que passa a sociedade moderna. 

Sob o prisma individual, seja como causa, seja como 

conseq·Uincia dos fenômenos que o rodeiam, o homem vive em perm~ 

nente estado de insatisfação pessoal, os conf~itos existenciais 

assomam e ameaçam generalizar-se. Por outro lado, a motivaçio 

ê praticamente nenhuma, dada a falta de perspectivas com que e~ 

cara a realidade, a noçio de um futuro melhor esvazia-se e des 

faz-se a convicçio de uma vida auto-determinada. 

O estudo e interpretação da dinâmica dessa realidade 

social contemporânea vem sendo objeto de in~enso debate e exaus 

tiva investigaçio, especialmente nas ciincias sociais. A busca 

de conhecimento mais a~rofundado sobre as raízes de comportame~ 

tos tão aberrantes, a identificação de fatores que estariam su~ 

jacentes i grave problemitica que atinge o mundo moderno, em to 

das as suas manifesta~~es, e as possív~is contribuiç~es que a 

comunidade científica poderia prestar nessa irea constituem o 

foco de preocupação predominante na quase total~dade de estudos 

e pesquisas relatados na literatura especializada. 

Os analistas sociais, por virias vias de 
• 

. .,. 
r~cl.ocl.nl.o 

- -e de argumentaçao,· sao unanimes em decretar.o estado de crise 

das instituiç~es sociais como uma das causas mais proviveis de! 

sa conturbação generalizada. As funç~es que lhes cabem para a 

satisfação das necessidades sociais do sistema como um todo j·i 

nio vem mais sendo pr.eenchidas de modo a pr0ver 

regularidade e recorrineia ~a interação soc~al. 

Essas c~racterísticas, indispensáveis ao 

estabilidade, 

funcionamen 

to harmanico do sistema social, devem-se pr{ricipalmente as Ror-
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mas sociais que definem as obrigações e . funções dos di 

ferentes 

cial. 

grupos e instituições que compoem a estrutura so 

Alim das normas que, de forma ticita, expres~am as 

funções específicas de cada um d~sses grupos e instituições, in 

cumbindo-lhes, portanto, de um repertório explícito de comport~ 

~entos obrigatórios e socialmente esperados, existem as normas 

ditas reguladoras, que mapeiam os limites permissíveis das dif~ 

rentes atribuições que lhes são conferidas dentro do sistema. 

Um outro componente importante da estrutura social, 

intimamente relacionado à norma, mas distinto dela, i o valor, 

atravis do qual todas as "coisas" podem ser avaliadas: idiias, 

sentimentos, pessoas, objetos, metas, meios. Os valores, com o 

significado emocional de que se revestem, cumprem uma função a~ 

tamente integradora do sistema social, na medida em que propor

cionam meios para a solução de grande parte dos conflitos que 

emergem do próprio funcionamento do sis·tema. Todo valor, obvia 

mente, tambim é investido de um conteúdo cog~itivo, uma vez que 

a concepção do que i deseJivel ou não depende da concepção do 

que i ou não possível. 

Assim, os sistemas de normas e o sistema de valores 

constituem o quadro de referências de que dispõe uma dada estru 

tura social para a solução dos problemas do sistema maior a. fim 

de que sejam atendidas suas necessidades. 

Por outro lado, as metas de um sistema sao atendidas 

quando a distribuição dos recursos humanos e dos recursos mate

riai~ (valiosos e escas~os) se faz de acordo com· certas re~ras 

que assegurem a adaptação do sistema ao ambiente social- e 

social. 

-nao-

Na medida em que esses sistemas de normas e de valores 

começam a ser questionados o funcionamento intrínseco do siste

ma como um todo .entra em colapso, e a estrutura social passa a 

não mais preen~her sua ~unção. 

A partir de um~ visão sociolóiic~ am~la sobre a ques-. 

tao é possível compreender o papel vital·exercido pelas institui. 

çoessociais na regulação· das interrela~ões funcionais dentro 
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da sociedade. As instituições sinalizam os momentos de crise, 

as fases de transição. E quando a integridade do sistema se vê 

abalada ê que se processam as reformulações no âmago dessas me~ 

mas instituições. É, portanto, nesse movimento de busca perma-

nente de equilíbrio que os sistemas sociais se reorganizam e se 

desenvolvem, readaptando-se às novas características conjuntu

rais da realidade social e readquirindo a estabilid~de pela re 

cuperaçao de sua dinâmica interna. 

o arcabouço teórico-conceitual de que se valem os 

sociólogos contemporâneos para analisar a interdependência inerente ao 

funcionamento de um sistema social ê referencial suficientemen

te preciso para emoldurar e caracterizar a extensão dos efeitos 

que uma perturbação em qualquer de seus componentes tem para o 

sistema como um todo. -Na medida em que se poe em cheque a leg~ 

timidade de certas normas e valores que regulam o processo de 

interação social, em que se questiona a justiça na ~istribuição 

de recursos escassos entre as vi~ias camadas que participam da 

sociedade, em que se discute a validade'de manter inalteradas 

certas instituições sociais que balizam os limites de comporta

mentos socialmente desejados, pode-se afirmar que o sistema ji 

não cumpre mais sua função na satisfaçio das metas sociais. 

A psicologia social, por seu turno, vem dedicando, 

nas últimas décadas, especial atençao aos fenômenos de crescen 

te e generalizada inquietação social. Os psicólogos sociais, 

sensíveis à evidéncia dos fatos veiculados cotidianamente nos 

meios de comunicação e das conclusões que derivam da observação 

e estudo sistemitico da realidade, vêm se preocupando seriame~ 

te com algumas das ques~ões-chave dessa prob.lemitica, tais como 

resolução de conflitos, cooperação e' competiçã.o, e justiça so-

cial. Em resposta ao reconh~cimento unânime .da necessidade de 

um diagnóstico científico para problemas de tal mbnta, é inten-

.so o desenvolvimento da teoria e da pesquisa nessas ireas, e ô 

acervo de conhecimentos resultante, embora ainda. muito recen.te, 

j i p e r mi t e aI g um ás te n t a t i v as de' i n t e r p r e ta ç ã o 

mais salientes. 

dos 

É o caso ~specrfico da justiça sobial~ cuja 

fenômenos 

re levân-

cia dentro da psicologia social só adquiriu contornos nítidos a 

partir da década de 1960. 
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Qual a razao desse interesse recente da psicologia so 

cia1 por um assunto ji tao debatido pela filosofia moral, em va 

rias épocas da história do pensamento? 

A receptividade dos psicologos -sociais a questao 

o 
re

cien presenta uma tomada de posição de natureza ideológica. 

tista social, misto de observador e participante da realidade 

social que o circunda, reflete em sua atividade científica e na 

escolha dos temas para estudo a pregnância com que certos 

menos emergem na sociedade. 

fenô-

Ã luz da psicologia social, não hi como deixar de to 

mar consciência de que grandes parcelas da humanidade viven 

ciam,·hoje em dia, um sentimento geral de ineqUidade social, ec~ 

nômica, cultural e até mesmo religiosa. E esse sentimento, emb~ 

ra ainda difuso, não claramente explicitado ou adequadamente 

verbalizado, seria um dos principais responsáveis por conturba-

ções de toda ordem que permeiam a vida social em muitas de 

esferas. 

suas 

-A renovaçao do interesse pela discussão da justiça 

tem a ver, direta ou indiretamente, com os tumultuados aconteci

mentos nacionais e internacionais que configuram. o panorama mun 

dial nas duas últimas décadas. Cohen e Greenberg ·0982, p. 35) 

afirmam ser bastante pr"ovável que o interesse pelo assunto au

mente ainda mais: 

" •• • mudanç.a..6 Jte.vo,tuc-i.onã.Jt-i.cw, t(jda-6 a-6 60Jt 
ma-6 de. di..-6 cJt-i.m-i.naç.ã.o -6 o c-i.a,t e. co n6,t..tto 
co,tetivo (Jtac-i.a,t, -6e.xua,t, de. c,ta-6-6e. e. -i.n 
te.Jtnac-i.ona,tJ, po,t1t..tca de. cJt..taç.ão e. .de 
a,tocaç.ão de. te.cno,tog-i.a -6e.mpJte. mal-6 -606-i.-6 
t-i. c a d a e. Jt e. c u Jt-6 0.6 n a t u Jt a-i. .6 p a Jt a .6 a :t-<-.6 n a :
z e.Jt a-6 n e. c e..6 .6..t da de..6 h umana.6 (c 6. Ca.la.bJte..6..t 
e. Bobb-i.tt, 1978; Gh.e.e.nbe.Jtg, 1981J, toP.O.6 
e..6.6e.-6 pJtob,te.ma.6 pJtovave.,tme.nte. ~e. ·toJtna
Jtão ma..t.6 ..tmpoJttante.6 no 6utuJto." 

Segundo esses autores, a se confirmar essa tendência, 

a preocupação com a j~stiça tenderi ta~bém a se transformar em 

foco ainda mais central.doi acontecimentos políticos e sociais 

e dos indivfduos participante~ desses acontecimentos. 
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Paralelamente ã recente incorporação do tema da justi 

ça ao escopo de interesse da psicologia soci'!l, desenvolveu - se 

tambem em outras disciplinas intensa preocupação pelo assunto. Na 

filosofia moral contemporinea, em particuiar ~odo, reacendeu-se 

o debate acerca da justiça,especialmente a partir dos trabalhos 

de Rawls (1955/1970; 1971; 1975(1979) e de Nozick (1974). 

f bastante elucidativa a análise que John Rawls faz da re 

lação entre justiça e instituições sociais (in Deutsch, 1985, p.l): 

"JU.6Üç.a. ê. a. pll.ime. .. Ula. v.ill.tu·de. da..6 út.6.t.i 
.tu.iç;e..6 .6oc.ia..i.6, a..6.6.im como a. Ve.llda.de. o 
ê. do.6 .6.i.6.te.ma..6 de. pe.n.6a.me.n.to. Uma. .te.o
Il.ia., e.mbolla. e.t~ga.n.te. e. e.conôm.ica., de.ve. 
.6ell Ile.je..ita.da. ou lle.v.i.6ta. .6e. não ê. ve.llda.
de..i~a., da. me.6ma. 6ollma., te..i.6 e. .in.6.t.itu.i 
ç.õe..6 não .impollta. quão e.6.ic.ie.nte..6 e. be.m 
ollga.n.iza.da.6 de.ve.m .6e.1l lle6ollmutada..6. ou 
a.bot.ida.~ .6e. .6ão .inju.6.ta..6." 

Justiça 
0# 

e, portanto, um tema fundamental na vida so-

cial, na história do pensamento e na prá~ica de instituições p~ 

liticas e sociais. f inc?ntestável a presença do tema da just~ 

ça no imago de todas as reivindicaç~es e reclamos de legitimid~ 

de dirigidos a essas instituições. Paralelamente, ã simples o~ 

servação ~a interação social constata-se a penetração do inte-

resse e do impacto das questões de justiça. Não obstante as 

respostas diferenciadas a essas questões~ são universais os ap~ 

los para um "tratamento justo", para uma remuneração justa ao 

trabalho, para uma dis~ribuição equinime dos recursos e oportu

nidades sociais. 

À psicologia social,. provavelme~te ··ma.is que a qual:. 

quer outra disciplina, interessa ampÍiar o conhecimento sobre 

o assunto, pela relevincia i~equívoca quê um fenômeno tão com

pl~xo c mul.tifacetado representa para um amplo .espectro de . com 

portamenios sociais. O estudo da justiça, enquanto um fenômeno 

social coletivo, empresta significado a u~a se~ie de manifesta 

ções qlle,. hoje em dia, marcam a vida de povos, grupos e organi

zações. seja através de movimentos reivindicatórios organizad~s, 

seja aI ravés de profundos c9nflitos sociais, seja através de 

atos dI' violência. Em todas essas ins.tâncias, certament~, . sub 
-'f . . .. 

jaz um!' .percepçao de inequidade - uma parte p~rcebendo-se inju~ 

tamenl!' lratada por outra, ~m alguma d:i:mensão.· 



12 

Não obstante a psicologia social tenha negligenciado, 

por um grande lapE~ de tempo, o estudo da justiça, q~~r na teo 

ria, quer na pesquisa, nos Gltimos 20 an6~, todavia,processou-se 

uma completa reversão dessa tendência. Já é possível conside

rar como significativos alguns avanços teóricos na area e bas 

tante expressivo o nGmero de pesquisas empíricas publicadas. 

P.or ser relativamente recente essa preocupação, não se pode e~ 

perar, obviamente, um corpo teórico consistente e preciso, nem 

resultados empíricos irrefutavelmente provados, mas já se pode 

contar com um razoável acervo de trabalhos. Importantes ques

tões vêm sendo abordadas, problemas centrais na teoria e na pe~ 

quisa sociopsicológica sobre a matéria vêm sendo discutidos 

e até mesmo algumas tentativas de interpretação do fenômeno vêm 

se mostrando bem sucedidas do ponto de vista teórico-concei 

tual. Alguns achados, por outro lado, -vem se revelando profí-

cuos no sentido de assegurar um certo grau de pr~visibilidade 

no comportamento social de justiça. 

As concepções filosóficas sobre jus.tiça e a abordagem 

da questão pela psicologia social, ao longo das Glti~as déca

das, são objeto de discussão e análise no capítulo I do prese~ 

te trabalho. 

• 
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C A P Í T U L O I 

o ESTUDO DA JUSTIÇA 5& PSICOLOGIA SOCIAL 

A despeito da antiguidade do tema da justiça no âmbi 

to da filosofia moral, objeto que foi das preocupações de Sócra 

tes, Platão e Aristóteles, é praticamente atual, contemporâneo, 

o interesse da psicologia social sobre o assunto. S omen te a 

partir de 1961 é que se pode considerar, de fato, o marco ini

cial da trajetória da justiça nos quadros de referência teórico 

e empírico dos psicólogos sociais. Homans é o introdutor, ofi-

cia1mente considerado, do conce~to de justiça distributiva na 

literatura sociopsico1ógica através da obra ~Socia1 Behavior: 

rts E1ementary Forms" (1961). Daí em diante, o estudo da just~ 

ça tornou-se um dos principais focos de atenção tanto da teoria 

quanto da pesquisa sociopsico1ógica. 

Preliminarmente à apresentação ode uma visão histõric~ 

do, trabalho sobre justiça 'na psicologia social, que se impõe p~ 

ra um melhor entendimento das questões propos~as pelo presente 

estudo, cabe trazer à discussão os antecedentes filosóficos do 

estudo da justiça, especialmente através das 'contribuições dos 

mais notáveis representantes da filosofia moral e política. As 

proposições filosóficas clássicas e contemporâneas servem ao 

propósito de alicerçar o conhecimento já acumulado pelos psi~ó-

10gos sociais. Por out~o lado, a compreensão das' principais 

construções teóricas formuladas pdr fi1osofos a respeito da ju~ 

tiça tem a dupla utilidade 'de e'stabe1~cer -uma' moldura histórica 

e uma linha de ~ontinuidade que fundamentam os'' pressupostos 
• 

atuais do comport~mento social de justiçi, além de' apontar as 

fon~es para'o desenvolvimento futuro dos ,studos sobre a jus'ti

ça (Cohp.n e Greenberg, 1982). 

1. DISCUSSÕES FILOSÓFICA~ 

« tarefa precfpua ~o 

1idade 'social, tal como ela é 

integram. Diferentemente, ao 

cientista social lidar com a rea 

percebid~ p~los iR~ivrduos que a 

filósofo interes~a confrontar-se. 



com a realidade em termos puramente ideais, ou seja, 

o que ela é com o que deveria ser. 

14 

cotejando 

No caso específico da justiça, pode-se visualizar essa 

distinção básica. O comportamento social de justiça, unidade 

de análise do psicólogo social, refere-se ao modo pelo qual as 

pessoas se comportam diante de uma situação percebida como jus

ta ou injusta. Não lhe iruporta, de nenhum modo, avaliar a ju~ 

tiça enquanto um padrão idealizado, uma regra de conduta válida 

e correta em si mesma. Esse enfoque pertence ã órbita de atua 

ção restrita do filósofo. Em outras palavras, o filósofo preo

cupa-se em buscar o que deve ser julgado como justo ou injusto, 

em termos absolutos de tempo ou lugar. 

As origens da discussão filosófica sobre o conceito 

de justiça remontam aos filósofos gregos Sócrates, Platão 

e Aristóteles. 

Dentro desse quadro de referência, duas posições prin 

cipais podem ser encontradas em relação'ao conceito de justiça. 

De um lado, Sócrates, em dois dos Diálogos de Platão (República 

e Gorgias) aponta dois ângulos da mesma questao: para uns,a fo~ 

ça faz o direito e a justiça transforma-se, entao, em questao 

de expediência. Para outros, a justiça nao pode ser medida por 

sua utilidide, uma vez que o poder pode ser usado tanto correta 

quanto erroneamente. 

Por outro lado, a justiça ê vista como essencialmente 

política. Platão defende essa posição quando admite ser a jus

tiça o princípio organizador do estado ideal. Desse ponto de 

vista., seguem-se· duas cO'ncepções: ou a justiça é .natural, consi 

derada como um valor inerente ã nat'ureza humana, anterior, por

tanto, ã organização do Estado, ou a justiça.ê política, deriva 

da da constituição do Estado e criada por leis e' instituições 

~ivis. Nesse caso, a consideração do que e justo ou injusto e~ 

trapo~a a natureza mesma do homem, passando a. de.pender de re

gras institucionálizadas. 

Se a justiça ê . concebida como anterior ao Estado; resulta 

~ecessariamente que. a ju~tiça política deye~ia ~e~ uma conse

qUência da justiça natural. :rara Aristóteles (in Ziviani, 1981, p. 4) 

a justiça política ê p~rcial~en~e natural e parcialmente conven 
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cional. Subjacenteã concepção de justiça natural admite-se que 

a medida última de justiça não é um padrão feito pelo homem, mas 

um princípio natural válido para todas as pessoas, todos os tem 

pos e em todos os lugares, derivando-se daí a distinção entre 

direitos civis, atribuídos aos homens pelo Estado, e direitos 

naturais inerentes ã dimensão humana do. indivíduo (Adleret al., 

1952, apud Ziviani, 1981). 

Aristóteles (in Ziviani, 1985) desenvolve amplamente 

a questao do conceito da justiça em termos de como os atos de uma 

pessoa podem afetar o bem-estar de o~tros que não ele mesmo,em sua 

obra "Nichomachean Ethics" (t'tica a Nicômaco). Concebendo a virtu 

de da justiça como a única dentre todas as outras que se 

refere ao "bem do outro" porque é relacionada ao próximo, . dis

tingue entre justiça geral que permite a quem possui exercê-la 

tanto em relação a outros como a si mesmo e justiça especial, 

que se refere ã justiça distributiva, e justiça comutativa. A 

justiça comutativa consiste na troca de bens e valores e ba

seia-se numa igualdade proporcional recíproca~ Aristóteles con 

ceitu~ justiça distributiva como a que se manifesta em distri

buições de honra ou dinheiro ou coisas que cabem ser divididas 

entre aqueles que têm um' parcela na sua constituição. A justi. 

ça distributiva envolve dois indivíduos e uma divisão entre eies 

e a distribuição é feita de forma justa quando satisfaz o prin

cípio da igualdade proporcional, que se constitui no princrpio 

formal de justiça de Aristóteles. Em sínt~se, o justo é o pro

porcional. 

As concepções de Platão e Aristóteles sobre justiça 

distributiva mantêm, ao 'longo dos séculos) um. vigO'r indiscutrve1 

e é inequívoca sua influência nas idélas dosps.icó1ogos·sociais 

contemporâneos. As proposiç~es centrais da Teoria da Eq~idade, 

uma das vertentes máximas do pensamento atual sobre justiça 

~istributiva, têm suas raízes inspiradas nos filósofos gregos, 

respeitadas, obviamente, as diferenças conjun·tur.ais de tempo· e 

lugar. 'A premissa básica d~ Teor'ia da Eqüidade de que o justo 

é o proporciona~ é historicamente localizada nas obras de P1a

tao e Aristóteles. 

A posição de P1~tão é· bastan~e 

ma (in Ziviani, 1981, p. 7):, 

clara quando afir-



"O ve.lho ditado de. que. a igualdade. naz a 
amizade. i 6e.liz e. tambim ve.~dade.i~o; ma6 
há Ob6cu~idade. e. connu6ão quanto a que. 
e.6picie. de. igualdade. i con6ide.~~da. Po~ 
que. há dua6 igualdade.6 de.6ignada6 pe.li 
me.4mo nome., ma6, na ~e.alidade., 6ão Op06-
ta6 e.m vá~i06 a6pe.ct06; uma dela6. pode. 
6e.~ int~oduzida .6e.m di~iculdade. na 
di6t~ibui~ão de. hon~a6: e.6ta i a ~e.g~a 
de. me.dida, pe.60 e. núme.~o, que. a.6 ~e.gula 
e. a6 ~e.pa~te.. Ma6 há uma out~a igualda
de., de. um ~ipo me.lho~ e. mai6 e.le.vado,que. 
n~o e tão ~acilme.nte. ~e.ccnhe.cida ... 
Po~que. e.la da mai6 ao melho~, e. me.n06 ao 
iYL6e.~io~ e. na p~opo~~ão da natu~e.za de. 
cada; e. acima de. tudo, a hon~a maio~ 6e.m 
p~e. pa~a a vi~tude. maio~, e. a me.no~ pa~ã 
a vi~tude. me.no~: e. a cada um na p~opo~ 
~ão de. 6ua ~e.6pe.ctiva me.dida de. vi~tude 
e. ,duca~ão. E i.6.6o ~ jU6ti~a ~ qual 
de.ve.mc6 alme.ja~." 
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Posteriormente, Aristóteles (in Ziviani,. 1981, p. 7) 

-desenvolve essa concepçao e introduz o termo "justiça distribu-

tiva", conforme ilustra a transcrição a seguir: 

"Em qualque.~ e.6picie. de. a~ao na qual há 
o mai.6 e. o me.n06 há também o que. ~ igual. 
Se., e.ntão, o inju6to é de.6igual, o jU.6to 
i igual ... e. de.6de. que. o igual é inte.~-
me.diá~io ... 'a me.6ma qualidade. e.Xi6ti~á 
e.nt~e. a6 pe..660a6 e. e.nt~e. a6 coi6a6 e.nvol 
vida6; po~que. como a6 última6 - a6 coI 
6a6 e.nvQlvida6 - 6~0 ~e.lacionada6, a66ii 
tambim 6ão a6 p~ime.i~a6; 6e. ~la6 não .6ão 
iguai6, e.la.6 não te.~ão o que. i igual .•. 
P~~mio~ de.ve.m .6e.~ "de. aco~do com o mé~i 
to"; po~que. tod06 06 home.n6 conco~dam 
que. o que. é jU6to numa di6t~ibuição deve. 
e.6ta~ de. aco~do com o mé~i~o e.m algum 
6e.ntido, e.mbo~a ne.m tod06 e.~pe.ci6i~ue.m o 
me.6mo tipo de. mé~ito, ma.6 0.6 de.moc~ata6 
ide.nti6icam-no cnm o 6tatu6 do home.m ti
v~e., 06 de.6e.n6o~e.6 da oliga~quia com a 
~ique.za (ou com o be.n~o.nob~e.), e. 0.6 de.-
6e.n60~e..6 da a~i.6toc~acia com a e.xce.lên 
ela. " 

No' que diz r e s p e i t o a o s e n.t i do e s p e c í f i c o do p r.i n c ! 
pio da proporcionalidade· a pr.evalecer naqu{10 q'ue é justo, assim 

se pronuncia Aristóteles (.!E. Ziviani., 1981;.~. 7-8): 



no jU4to, entiQ, i uma e4picie de p~opo~ 
cionat ... po~que p~opo~çio é iguatdade 
de ~azõe4 e envotve quat~o te~mo~ peto 
men04 ... e o jU4to, também, envotve pe
to men04 quat~o te~mo~, e a ~azio ent~e 
um pa~ ê a me~ma daqueta ent~e o out~o 
pa~ ... e o inju4to i o que viota a p~o
po~çio. Po~que o e~opo~cionat é inte~me 
diã~io, e o ju~to e p~opo~eionat ..• i~~ 
40, entio, é o que o jU4to ê - o p~opo~ 
cionat. n 
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Em Aristóteles, conforme se pode depreender, o aspe~ 

to social da justiça é bastante realçado, contrariamente a Pla

tao que o focaliza sob um prisma estri~amente psicológico. Em 

Gorgias, Platão destaca a posição de Sócrates de que fazer in

justiça deve ser mais evitado do que sofrer injustiça, uma .vez 

que cometê-la fere a alma pela destruição da têmpera equânime, 
-da qual derivam todas as açoes apropriadas, enquanto receber in 

justiça atinge apenas o corpo e coisas exteriores. 

Ao longo da história da filosufia moral e política, 

pode-se registrar uma série de relevantes contribuições ao est~ 

do da justiça. Para os ~ropósitos do presente trabalho, no e~ 

tanto, nao cabem maiores aprofundamentos nem a pretensão de es

gotar toda a especulação filosófica sobre justiça, razã~ pela 

qual limita-se a abrangência do tratamento filosófico da ques

tao a algumas concepções principais, particular.mente importa~ 

tes para a compreensão sociopsicológica da justiça. 

Uma das contribuições de maior peso sobre o assunto 

em pauta'é a apresentada por Hobbes, o qual em sua tentativa de 

descr~ver um conjunto de. leis naturais, eternas e imutáveis, co 

mo pré-requisitos para a ordem social, inclui uma teoria sobre 

a justiça, vista como a Terce~ra Lei Naturál. S~gundo Hobbes, 

a justiça nada mais ê do que a manutenção de acordos válidos. 

~e forma bastante objetiva, contrapõe o justo ao inju~to em ter 

mos de cumprimento ou não desses acordos: 

"Qua~do um cont~ato ê 6eito, entio que
b~ii-·to é. inju~t.o, a de.6inição de INJUS
TIÇA não e. oul~a coi~a que o nã.o eump~i
me.nto do eont~ato. E o mai~ que nao· ~ 
l.nju~to e. ju~to".rin Co-he.n e. G~e.e.nbe.~g, 
1982 p. 4) - . 
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Hobbes mostra-se um crrtico declarado de Arist5teles 

na medida em que, ~c certa forma, despreza a distinção aristotéli

ca entre justiça distributiva e retificat5ria, ao afirmar: 

"Como .6e. Ó0.6.6e. i.Yl.ju.6ti.ç.a ve.Yl.de.lt mai..6 ba 
ltato do que. Yl.O.6 compltamo.6 e. dalt a um ho~ 
me.m mai..6 do que. e.le. me.lte.ce.." (i.YI. Cohe.YI. 
e. Glte.e.Yl.be.ltg, 1982, p. 4) -

Hobbes acentua sua divergência da posição de Arist5te 

les quanto à prevalência do mérito em termos de berço, status 

ou famrlia, ao admitir a irrelevância desses critérios, que na

da têm a ver diretamente com as coisas distribuídas ou transfe 

ridas. Para ele, o justo valor de todas as coisas contratadas 

e aquele que os contratantes estão predispostos ou satisfeitos 

em dar. Em Gltima anilise, o que parece evidente no confronto 

de posições - conceito de justiça baseado no mérito ou no con 

trato - é, mais que tudo, a distinção existente entre as 

e sociedades em que tais concepções foram produzidas. 

-epocas 

A Teoria Utilitarista de Justiça, originariamente con 

cebida no séc. XVIII (Hume, 1739/1978 e 1751/1966, Adam Smith, 

1759/1977 e Bentham, 1789/1948) e retornada nos 

tes por Mill (1863/1967) e Sidgwick (1907/1962), 

séculos seguin 

mantem elos 

estreitos com o problema da justiça distributiva ao estabelecer 

como bisico em sua formulação o princípio da utilidade,ou seja, 

os bens devem ser distriburdos em função da regra do maior ben~ 

fício para o maior número de pessoas. Mill (in Cohen e Greenberg, 

1982) descreve cinco modos de ação nos quais a injustiça pode 

ser identificada, os quàis envolvem violações dos direitos, le

gais, dos direitos morais, do mere~iciento, da confiança basea 
• da no acordo mútuo e da imparcialidade. 

Respondendo às críticas dirigidas a incerteza do padrão uti 

'litarista, Mill assim se posiciona em relação a justiça: 

" Não a.pe. Yl.a..6 h ã. di. ó e.lte. Yl.te..6 YI. a.ç.õ e..6 e. di. 
óe.lte.Yl.te..6 Yl.Oçõe..6 i.Yl.di.vidua.i.6 de. jU.6tiça.~ 
ma..6'Yl.a. me.Yl.te. dt um ~Yl.ico e. me..6mo iYl.divZ 
duo, a. j~.6:ti.ça.'Yl.ão i a.pe.Yl.a..6 uma. lte.glt~, 
pltiYl.cZpio ou máxima., ma..6 váJt.i.a.~, que. Yl.a.o 
coiYl.cide.m e.m .6 e.U.6 plte.ceito.6." ,( iYl. C,ohe.YI. 
e. Glte.e.Yl.be.ltg~ 1982" p.5J -
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No momento da escolha entre esses princípios, o indi 

vrduo será guiado por algum "padrio extrínseco", ou por predil~ 

ção pessoal. Em conseqUência, nao há um padrão universal de 

j 1,1 s t i ç a • A d e c i são de jus t i ç a c o m b a s e n'o p r i n c í p i o deu til i d ~ 

de pode ser resumida em Mill, nos seguintes termos: igualdade pro-

porcional de tratamento a partir do critirio do merecimento, a! 

terado por uma expp.diência social reconhecida, a qual, por sua 

vez, limita o exercrcio do direito a igual tratamento. 

o exame das idiias de Karl Marx a respeito da justiça 

revela u·ma posição ati certo ponto oposta a que comumente se 

lhe atribui. Segundo alguns, subjacente a todo o trabalho de 

Marx, estaria presente uma crítica ou protesto sistemático con-

tra as injustiças do capitalismo. O que, na verdade, se pode 

concluir de suas colocações a respeito da exploração do traba

lho é que não há propriedade em se utilizar a "justiça" como um. 

Para Marx, - . o un1CO padrão contra o qual avaliar o capitalismo. 

padrão aplicável de justiça i aquele inerente 

mico relevante. 

ao sistema econô-

Greenberg e Cohen (1982, p. 6) sintetizam os princi 

pàis problemas levantados por Marx que estao
o 

intimamente liga

dos a questões de justiça distributiva, de grande interesse para 

a psicologia social contemporânea: 

"PlÚme.ile.o, O ve.Jr.da.de.ile.o c.onc.e.i~o de. jCU! 
~~Ca. pode. 4e.1e. le.e.le.va.n~e. a.pe.na.4 pa.le.a. le.e.lã 
COe.4 40c.~a.i4 e.m C.e.1e.~04 ~ip04 de. 40c.ie.da.~ 
de.4 hi4 ~Õle.iC.q.4. Se.gur..d fl , 04 ple.in c.1.pi O 4 
ma.~e.le.ia.i4de. j U4 tiCa. p O de.m 4 e.1e. dile.e.~a.me. ti 
~e. le.e.la.c.iona.d04 a., uma. c.on4e.qa~nc.ia. dile.e. 
~a. de., e. não ma.i4 que. uma. 1e.e.6le.xão.ju4tI 
6ic.a.tôle.ia. de. 4 o c.ie. da.de.4 e.4 p'e.c.1. 6:i.c.a..6 • . AI; 
4im, oc.le.itic.a.1e. uma. di4~le.ibuiCão c.omo in 
jU4ta. e.m ~e.lc.m04 do~ ple.inc.1.pi04. ma.te.~ 
a.ple.o~le.ia.do4a. outle.O tipo de. 40c.ie.da.de. ~ 
-i,mple.õpJc.io e. 4 e.m I.> e.ntido • Fina.lme.nte. lo o um 
ple.O ble.ma. Ic.e.la.c.io na. do, ma.l.> dil.> tÚt~o : ~lc.a.
~a.1e. a. dil.>tle.ibui~ão de. be.n4 e. I.>e.le.vi~ol.> in 
de.pe.nd~nt~me.nte. da. olc.ga.niza.~ão 1.>.0c.iaL de. 
ple.odu~a.o e. t~lo e. inl.>ulta.nte.: tolo, ~Ole.
que. a.4 dil.>tJc.ibui~õe.1.> e. a.4 nOle.ma.1.> àh q~' 
e.l.>tão liga.da.4 ~ão c.on4e.qll~nc.ia.1.> di le.e. ta.l.> 
da. ole.ga.~iza.~ão de. plc.odu~ão,e. in4ul~a.nte., 
pOle.que. i440 4úge.ne. tlc.a.ta.1c. O' c.onl.>umo, a.o 
inve.4 da. a.tivida.de. plc.odutiva.., c.omo a. n.e.
C.e.44ida.de. huma.na. ma.il.> bá.4ic.a.." .. 



20 

Na filosofia moral contemporanea, destacam-se de modo 

especial, os trabalhos de Rawls, Rescher e Nozick. Rawls (1971) 

reacendeu o debate sobre a matéria não só por posicionar-se criticamen 

te contra a .doutrina utilitarista, como também por formular uma teo 

ria alternativa de justiça, bastante sofisticada, na qual reto-

ma o enfoque de contrato social de Hobbes. As concepçoes de 

Rescher (1966), por sua vez, representam uma posição intermediária na me

dida em que procuram integrar a postura utilitarista de bem-es 

tar geral com a justiça concebida em termos de equanimidade e 

de eqUidade: a par disso, é relevante a contribuição de Rescher porque a 

luz de sua discussão sobre os padrões de justiça distributiva, 

Deut~ch, renomado psicólogo social da atualidade, propõe uma 

abordagem da justiça sublinhando com acentuada ênfase os diferentes valo 

res nela envolvidos. No panorama filosófico atual, pontilhado 

de reações críticas a Rawls, sobressai o trabalho de Nozick(1974), 

por se tratar de uma das poucas tentativas de, além da crítica, 

prover uma linha alternativa de análise do tema da justiça. 

Examinando-se as idéias centrais de cada autor "de 

per se", no que se refere. ao topico da justiça distributiva, é 

possível delinear o pensamento filosofico corrente em torno do 

qual gravitam os principais pontos em discu~sio. 

Para Rescher, o objetivo de uma teoria sobre justiça distri 

butiva é estabelecer um princípio através do qual seja possível ava

l i a r, sob o p r i s m a é t i c o, os mé r i tos e demé ri tos de uma di s t r i b ui

ção, tal como expresso no seguinte tre.cho (in Ziviani,198l, p.ll): 

"O cJÚ:téJl.i .. o de avaliação de uma adeq uÇlda 
teo~ia de ju~:tiça di~:t~ibutiva deve ~e~ 
capaz não ~imple~men:te de uma idea~iza -
ção ab~olu:ta (ou ~~ja, de dize~-no~ o 
que é o ideal) I ma~ :também de uma avalia 
~ão ~ela:tiva (ou ~eja, de dize~-no~ qual 
ent~e a~ vã~ia~ al:te~na:tiva~ po~~Zvei~ 

deve ~ e~ v~:ta como a mai~ ~a:t.U6a:tõJÚa.) • " 

Em sua análise crítica da dQutrina-utilitarista, apo~ 

ta uma série'de objeções, dentre as quais podem ser citadas: 
. . 

a) o princípio da utilidEde é um critério bi-fatorial no qual, 

em certos casos , .. 0 fator "a maior parte dos 'bens" e o fator "o 

maior número" podem se chocar; b~ há necess{dade de se est'abe-

lecer ~m nr~el mínimo de utilidade para aba~xo do qual nenhum 
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indivíduo deveria ser pressionado; é inadimissível sacrificar o 

interesse individual pelo benefício geral, tal como preconiza o 

princípio de utilidade; c) há necessidade. de um princípio de 

eqHidade par~ evitar que os recebedores das parcelas menores se 

jam pressionados cada vez mais para o nível mínimo a fim de pe~ 

mitir que os recebedores das maiores parcelas se habilitem a 

partes ainda mais amplas. 

~ através da questão dos direitos que Rescher procura 

integrar o princípio utilitarista com a concepção da justiça co 

mo eqUidade. Na aplicação do principio utilitarista, surge em 

certos casos necessidade de otitras escolhas que não podem ser 

re s o 1.vid as pe 1 o pri nc ip i o p ropri amen te di to. 

assim se resolvem (in Ziviani, 1981, p. 14): 

E essas escolhas 

"Ela~ ~eque~em um a~elo exte~no - a con 
cei..to~ tai..~ co mo eq J.i..dade ou eq uani..mi..da.-:· 
de pa~a acomodação do~ di..~ei..to~ - e ne~. 
~e ~ent~do i..ndi..cam que o pad~ão uti..li..ta~ 
~i..~ta ~ep~e~enta um 6aton dentne out~o~ .. 
Si..mple~mente não áunci..ona con~i..de~a~ o 
p~i..nclpi..o da utilidade como a ba~e com 
pleta e últi..ma . de uma teo4i..ade ju~ti..~ 
ça di..~ t4i.. buli.. v a . " 

A partir desse enfoque, Rescher deriva o "Principio 

Puro de Justiça Distributiva" que consiste nos direitos 1egiti. 

mos, ou seja, o papel do me~ecimento dos direitos. A considera 

ç ã o d o p r i n c i p i o u til i t a r i s ta de S i g d w i c k (19 O 7) d e t r a t a me n t o 

similar a pessoas semelhantes e, para Rescher, amplamente inad~ 

quada porquanto se mostra injusta, sob o ângulo do merecimento. 

Rescher introduz o princípio do merecimento a partir 

do séguinte raciocínio (in Z~viani, 1981, p.·14): 

"O p~i..nclpi..o da eqllidade em con~ide~açõ.o 
deve ~e~ Auplementado po~ um p~incZpi..o 
da p~opo~cionalidade em que a~ cota~ da 
di..~t~ibuição ~ejam p~opo~cionai~ ao~ di 
~eito~ ... o p~incZpi..o de6i..n~ti..vQ de·ju~ 
ti..ça é i..ne~ente ao p~eceito ••. da~ a ca 
da·um o.que l~e é devido .... ma~· o que; 
do po nto de vL~ ta da j M tiça d,{~ :t~ib uti..
va, pode ~e~ di..to ~omo ~endo o que lhe é 
devi..do~· Cla~r:tmen-te, a ~e.~po~ta e. "0 que 



ele melLec.e"6 
te ..i.gual 
pOILç.ão gelLal 
t..i.m 0.6 • " 

..i..6to é 6 uw~ c.ota ..i.dealmen 
e 6 em qualq~elL c.a.6c,em pILO 

a .6eu.6 d..i.lLe..i.t9.6 legZ7 
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A apreciação do que, na realidade, constituem os di 

reitos e o merecimento é apresentada por Rescher nos seguintes 

termos (in Ziviani, 1981, p. 15): 

"O que. c.o n.6t..i.tu..i. ú mêtito na ba.6 e do 
qual a palLc.e.la do le ão de u·t'<'l'<'darfe pc de 
.6 elL leg..i.tima.mente lLe..i.lJ..i.nd..i.c.ada? t o e.6-
6olLç.o? elalLamente não, em gelLa~.-.--t 
a nec.e.6.6..i.dade, c.omo no .6logan MalLx..i..6ti 
lia c.ada um .6egundc .6ua nec.e.6.6..i.dade"? ela 
lLamente não, em gelLal ••• t a c.a*ac..<.~ 
dade? elalLamente não, em gelLal ..• de.6 
pe~to de .6ua ..i.nadequab..i.l..i.dade potenc...i.a.e.~ 
e.6.6a.6 .6uge.6tõe.6 pelo meno.6 apontam na d..i. 
lLeç.ão c.elLta: ela.6 ..i.nd..i.c.am ~ue ••• a .6ub~ 
.6i..6t.ê.nua. .d0.6 d.úr.e..i.to.6 não e ~.<.mp.e.e.6mente 
..i.nelLente i c.ondiç.ão humana c.omo tal, ma.6 
ponto.6 C.ILZt..i.C.O.6 na.6 c.on.6idelLaç.õe.6 6unc...i.o· 
na...t.6 e lLelat..i.va.6 a papêi.6'. ••• . um homem 
.6..i.mple.6mente nã9 "melLec.e x", ele "melLec.e 
x de y em v.<.lLtude de z"." 

Quanto aos padr~es de justiça distributiva, pode-se 

afirmar que Rescher analisou, com propriedade, a prevalência de 

certos aspectos da questão, uma vez que,. nas discuss~es subse 

quentes, esses mesmos tópicos são repetidamente trazidos ã bai

la. Dentro dessa perspectiva, justiça distributiva consiste no 

tratamento de todas as pessoas como iguais; de acordo com suas 

necessidades; de acordo com sua capacidade ou mérito ou realiza 

ção; segundo seus esforços·ou ~acrift~ios; segundo sua contri

buição produtiva real, de acordo com os requisitos de bem comum, 

ou interesse público, ou bem-estar da humanidade, ou a maior 

parte par.a ·0 maior número; segundo a avaLiação 'dos serviços so

cialmente úteis em termos de sua escassez no sentido essencial 

mente econômico de oferta e demanda. 

No entanto, para Rescher, o padrão essencial a 

's e r c o n s i d e r a do. na jus. t i ç a d i s t r i b u t i va é o . dos d i r e i tos . 

Explicitando sua posição sobre o assunto, 

(in Z{viani, 1981, p. 16): 

Rescher afirma 



"JlL6t-iç.a. di..6tJr.i.but-iva. c.on.6i..6te no tlta.ta.
menta de pe.6.6 Oa..6 de a.c.oltdo c.om .6 eu.6 di. 
lte-ito.6 tegZtimo.6, P0.6i.til'0.6 ou nega.ti.vo:6 

na. veltda.de (e.6te c.ânonel c.hega. a. 
a.blta.ngelt todo.6 0.6 dema.i..6 c.ânone.6. Ve.6.6a. 
pelt.6pec.t-iva. c.a.da. c.ânone lteplte.6enta. uma. 
e.6péc.i.e pa.ltt-ic.uta.1t de mo~i.vo (nec.e.6.6i.da. 
de, e.6601tç.o, pltoduti.vidade, etc.1 em c.UJa. 
ba..6e c.eltto.6 di.ltei.to.6 teglt-imo.6 ••• podem 
.6elt de.6envotvi.do.6. A a.va.l-ia.ç.~o· de.6.6e.6 
di.lte-ito.6 no c.ontexto, e .6eu devi.do Itec.o
nhec.i.men.to .6ob c.i.Itc.un.6tânc.ia..6, é a. no.6.6O 
velt o etemento c.ha.ve da. jU.6ti.ç.a. di..6tlti. 
butiva.." 
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Obedecendo a seqUência histórica das discussões sobre 

justiça na filosofia moral, ressalta-se a obra de Rawls, "Teo

ria de Justiça" (1971), cuja repercussão foi notoriamente efi 

caz, tanto do ponto de vista de uma maior compreensão dos ques

tionamentos postulados pelo pensamento filosófico clássico e 

contemporâneo, quanto pela proliferação de debates 'sobre o as

sunto e pela produção de novas idéias a~ternativas. 

Em essencia, Rawls concebe os princLpios 

como resultantes de um contrato social, livremente 

de justiça 

formulado 

por indivLduos que se encontram numa '~posição original", sob um 

"véu de ignorância". Os princLpios de justiça, assim escolhi 

dos, constituem a prática de instituições sociais e políticas 

básicas, e, portanto, sao o fundamento da estrutura social. 

"Posição original" é, para Rawls, a situação na qual 

os participantes têm uma sabedoria geral, enquanto agentes li

vres e racionais, e uma ignorância particular de alguns fatos 

especLficos. Essa ignorância particular, por seu turno, consti 

tui o que Rawls designa como "véu de 'ignorância"; os inçlivíduos 
• 

desconhecem quaisquer fatos acerca de si próprios e dos outros. 

Em outras palavras, cada participante poderia ser literalmente 

.qualquer outro; todos operam, portanto, sem conhecimento de seu 

lugar. na sociedade (seja posição de ciasse 0\.\ st.atus social), .nem 

de seu~ dons ou limitaç~e~ naturáis, como inteligência,por exem 

pIo. 

As condiç~es sob as quais os indivíduos se encontram 

para negociar os princLpi~s que regerão a ordem social são as 

seguintes: os princípios acordados devem ser. gerais e publica-
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mente conhecidos, e devem constituir a escolha final de tal for 

ma que a adesio subsequente e o futuro conformismo a esses pri~ 

cípios seJam parte do acordo. 

Os princípios de justiça selecionados nessa "posição 

original" devem ser consistentes com os julgamentos considera

dos por todos quanto ao que efetivamente constitui justiça em 

situaç~es particulares. Isso porque, sob o "véu de ignorân-

cia", os indivíduos não têm modo de procurar proteger seus pr~ 

prios interesses em detrimento dos interesses dos demais,já que, 

embora tenham objetivos próprios a serem atingidos (enquanto 

agentes livres e racionais), são incapazes de distinguir-se co

mo indivíduos entre eles mesmos, por falta de qualquer critério 

de comparação interpessoal. Além do mais, nenhum "bias" é pos

sível existir entre os negociadores sob o "véu de ignorância" 

porque ninguém tem qualquer idéia se a posição tendenciosa assu 

mida irá favorecê-lo ou prejudicá-lo, uma vez levantado o véu. 

Sob essas restriç~es e condiç?es, Rawls acredita que 

o que quer que emerja dessa posiçao inicial sera justa(in Cohe~ 

e Greenberg, 1982, p. 6}:. 

"A .i. d é..i. a Co e. ntJLal é. que. 0.6 P. JL.i. n c.X p.i. 0.6 de. 
jU.6t.i.ça paJLa a e..6tJLutUJLa bã.6.i.c.a da .60c..i.e. 
dade. .6ão obje.to do ac.oJLdo oJL.i.g.i.nal. Sãõ 
0.6 pJL.i.nc.Xp.i.o.6 que. pe..6.60a..6 l.i.VJLe..6 e. JLac..i.o 
na..<..6, .i.nte.JLe.~.6ada.6 e.m pJLomove.JL .6e.u.6 p~õ~ 
pJL.i.O.6 .i.nte.JLe..6.6e..6, ac.e..i.taJL.i.am numa pO.6.i. 
ção .i.n.i.c..i.al de. .i.gualdade. c.omo de.6.i.n.i.do~ 
JLe..6 do.6 te.JLmo.6 6undame.nta.i..6 de. .6ua a.6.6O 
c..i.aç.ão." 

Em outras palavras, o que R.awls pressupoe é que os in 

divíduos não têm outro meio soenão escolher os p"rincípios ótimos 

para a consecução dos interesses de quem quer que seja menos fa . .-
vorecido por esses mesmos princípios; e como qualquer. um deles 

tem a mesma probabilidade de se encontrar na posição de menos 

favorecido, após" levan ta r-s e -o ve;u, Rawls ad~it~ que cada pirt! 

cipante, enquanto um ag~nte" livre e racional, deveprivil~giar 

aqueles princípios que propiciem a máxima oportunidade de reali 

zação do plano de v.ida de qualquer deles .. 
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Com base nesse modelo "não-histórico", Raw1s afirma 

que ao final da negociação os indivíduos reunidos nessa posição 

inicial estariam aptos a conceber a justiça em termos de estri

ta· equanimidade. ~ dessa concepção que Raw1s deriva seus dois 

princípios materiais de justiça. O primeiro asseguraria a cada 

pessoa igual direito a um sistema mais amplo de 1iberdades'bá

sicas iguais consoa~te com um sistema de liberdade para·todc~ • 

O segundo princípio requereria que todas as desigualdades so

ciais e econômicas satisfizessem duas condições: a) que fossem 

organizadas para o benefício maior dos indivíduos menos favore

cidos da sociedade; b) que fossem vinculadas a posições e ocu 

pações acessíveis a todas as pessoas sob condições de oport~ 

nidades iguais e justas Raw1s propõe ainda que esses princf 

pios deveriam ser 1ex~camente ordenados, de tal modo que o pr~-

meiro teria que ser integralmente satisfeito' antes 

entrar em jogo (in Cohen e Greenberg, 1982). 

do segundo 

A concepção geral de justiça i definida por Raw1s da 

forma que se segue (in Ziviani, 1981, p. 17): 

"Todo~ o~ ben~ ~oci..cú~ pJÚmã.lLi..o~ - li..belL 
dade e opolLtuni..dade, lLenda e JÚquez'a, e 
a~ ba~~~ do auto-lLe~pei..to - devem ~elL 
di..~tlLi..buIdo~ i..gualmente a não ~elL que 
'uma di..~tlLi..bui..ç.ão de~i..gual de qualqu.elL um 
ou de todo~ e~~e~ ben~ ~eja palLa beneó~ 
ci..o d06 meno~ óavolLeci..do~." 

Nozick (1974) rejeita o modelo não-histórico de Raw1s 

porq ue, em se u en tende r, princípios não-históricos de jus t iça di s

tributiva constituem negações da liberdade d~s indivíduos em 

participar de' associações ~m quaisque~ te~mos que escolham. Em 

contrapartida, po~ém~ fornecé um modelo alternativo, a teoria 

da justiça "por direito" • 

. Nozick distingue os princípios históricos, que ava-

liam se uma distribuição é justa a partir de procedimentos que 

a determi?aram, dos princípios correntes, que avaliam os termos 

de julgamentos baseados em princípios estr~turais de distrib~i 

ção justa. Nczi~k defende o maior valor de teorias histó

ricas, afirmando que (in Cohen e Greenberg, 1981, p. 7): 



"PlÚnclpio.6 hi.6tóJtico.6 de jU.6tiç~'l leva.m 
em conta. que ciJtcun.6tância..6 pa..6.6a.da..6 po
dem CIÚa.Jt diJteito.6 di 6 eJten c..i.a.do.6 ou me.Jte 
cimento.6 di6eJtencia.do.6 pa.Jta. a..6·coi.6a..6.~ 
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Ao propor sua teoria, baseada em princípios históricos, Nozick 

defende seu ponto de vista de que (in Cohen e Greenberg,1982 p. 7): 

"Uma. di.6tltibuiç.ã.o é. jU.6ta. .6e ca.da. um tem 
d.iJteito ã.6 pJtopltieda.de.6 que pO.6.6ui .6ob a. 
di.6 ttti b ui ç.ã.o . " 

Para Nozick, em qualquer tempo, a justiça de uma dis

tribuição é função de três processos básicos: a) "primeiros mo

vimentos" de acordo com o"princípio de aquisição"; b) movimen

tos subsequentes de acordo com o princípio d~ "justiça na trans 

ferência"; c) reorganizações de acordo com o princípio de "reti 

ficação de injustiça nas propriedades"~ injustiça essa resultan 

te da violação dos dois primeiros princípios (in Cohen e Greenberg,1982). - . 

A teoria de Nozick foi alvo de· severas ·críticas, esp~ 

cialmente devido ao insuficiente grau de especificação de suas 

idéias básicas, muito calcadas no princípio d~ justiça de aqui

siçãode Locke, sem, contudo, ir muito além dessa influência. 

2. O ESTUDO DA JUSYIÇA NA PSICOLOGIA SOCIAL 

- -O objeti~o desta seçao e traçar o panorama atual dos 

estudos de justiça na psicologia social a fim de ~ue seja possí 

vel avaliar o nível de conhecimentos teóricos e empíricos já 

atingido, decerridos apenaé po~co maij de·25 ~nos de investiga-

-çao sobre o tema. Cumpre, d~ imediato, ressaltar que a psicol~ 

gia social não disp~e ainda, pelo pouco tempo em que passou a 

se ·intere.ss·ar pelo assunto, aliado ã próp.ria cOlllplexidade de 

que o fenômeno se reveste, de um quadro teóri~o.si~tematizado ~ 

preciso, nem tampouco de achados empiricam-ente ·consistentes.Não . . 
obstante,· muitos problemas e quest~es vêm sendo pe~quisados e 

insistentemente debatidos, derivando dessa discu~são um corpo 

teórico em formação e alguns resultados conclusivos. 

( 
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Nesse sentido, a apresentaçao dos trabalhos desenvol

vidos por psic~log~s sociais esti estruturada em quatr~ partes 

principais: 

2.1. Considerações gerais sobre o estudo da justiça 

na psicologia social. 

2.2. A abordagem unidimecsional no estudo da justiça: 

Teoria da EqUidade. 

2.3. Revisão crítica da Teoria da EqUidade. 

2.4. A abordagem multidimensional no estudo da justi 

ça. 

Os estudos e pesquisas diretamente relacionados as 

questoes focalizadas pelo presente estudo, tanto os relatados 

na literatura internacional quanto os desenvolvidos no Brasil, 

nos últimos anos, serão tratados resumidamente no capítulo 11. 

2.1. Considerações Gerais sobre Jmstiç~ na Psicologia Social 

A partir.de uma"anilise da literatura especializada, 

Mikula (1980) relaciona os problemas centrais com que se defron 

ta a pesquisa psicol~gica sobre justiça, os quais podem ser re

sumidos nas seguintes indagações bisicas: 

a) De onde procede o interesse das pessoas pela j~st~ 

ça e onde localizar suas origens? 

b) Que funções a justiça desempenha para o indivíduo 

e para a sociedade? 

c) Qual a extensao da influincia relativa do int~res 

se pela justiça nas ações ind~viduais e nos julgamentos"morais? 

d) Qual a substância dos julgamentos dê. justiça? 

e) Em que padrões ou critérios estao baseados os jul 

gamentos de justiça? 

f) Como se originam esses padrões? 

g) Como os indivíduos adquirem" o sent~do de "justiça? 

h) Em que· estão baseadB;s as exp"eriências pessoais de 
•• • 11- • 
1nJust1ça e que conseq~enc1as envolvem? 
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i) Em que -areas da interação social as idéias de jus-

tiça determinam as ações e julgamentos morais? 

Mikula responde a essas indagações, organizando-as em 

quatro blocos distintos, quais sejam: a) papei da justiça como 

base das ações e julgamentos morais; b) substincias e critérios 

dos julgamentos de justiça; c) origens e funções da preocupaçao 

com a justiça; d) bases e conseqUências das experiências 

soais de injustiça. 

pes-

-No que diz respeito ao papel da justiça nas açoes in-

dividuais e julgamentos morais, Mikula argumenta que o conceito 

de justiça surge sempre que uma distribuição deve ser feita e 

que se aplica a tudo que está para ser distribuído, seja de na

tureza material ou imaterial, seja de valor positivo ou negati 

VOe Incluem-se nessa situação, por exemplo,' os bens ou recur

sos materiais, recompensas, benefícios, direitos, honras, cus 

tos, ou perdas materiais, deveres, encargos ou obrigações. Por 

outro lado, ao examinar como os psicólogos sociais ·se posicio

nam em relação ã amplitude da interação social e~ que as idéias 

de, justiça se fazem presentes, Mikula expõe duas posições dive~ 

gentes na literatura: para os teóricos da eqUldade, a preocupa

ção com a justiça desempenha um papel central em todas as áreas 

da interação humana, atuando como a força motivadora exclusiva 

do comportamento social; para os críticos da Teoria da EqUidade, 

a preocupação com a justiça, embora vista como importante, não 

pode, definitivamente, ser tomada como a motivaião primária ~ni 

ca que dirige as ações 'individuais nas relações in'terpessoais. 

Quanto ã substincia dos julaamento~ de justiça e aos 

padrões e critérios que a ~lesse apli~am; ênfases diferentes 

são apostas ã análise do probiema. De um lado, a ênfase é colo . . 
cada nas distribuições que finalmente resultam de ~roc~ssos de 

alo'cação ?e' recursos, tratando-se, nesse caso, "da justiça dis

tributiva das alocações. De outro lado, enfa~i~a-se a justiç~ 

dos procedimentos e decisões que levam a u~a di~tribuição dos 

recursos duma ou noutra d~reção. Fala-se, nesse caso, de jus-

tiça processual. o exame da literatura demonstra que apenas re 

centemente a pesquisa so~io~sicológica 'tem se voltado para o es 

tudo da justiça processual a partir do~ trabalho~ de Deutsch 
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(1974, 1975) e Thibaut e Wa1ker (1975), prevalecendo, até então, 

apenas estudos sobre justiça distributiv~ (Homans, 1961, 1974; 

Adams, 1963, 1965; Wa1ster, Berscheid e Wa1ster., 1973; Wa1ster e 

Wa1ster, 19i5; Wa1ster, Wa1ster e Berscheid, 1978). 

No que se refere às origens e funções das idéias de 

justiça, pode-se afirmar a existência de um cons~nso entre os 

adeptos da abordagem unidimensional de justiça (teoria da eqUi-

dade) e os defensores da mu1tidimensiona1idade. Tanto uns qua~ 

to outros defendem que os sentimentos de justiça derivam dos 

processos de aprendizagem social e servem às funções de 1egiti 

mar certas ações individuais na obtenção de objetivos pessoais 

e de ~vitar conflitos sociais potencialmente disruptivos. Ambas 

as correntes assinalam, portanto, o uso estratégico das 

buições para a regulação dos processos sociai·s. 

distri 

Quanto às bases e conseqUências das experiências pe~ 

soais de injustiça, a teoria da eqUidade pressupõe que qualquer 

desvio de um estado de coisas equitativo que é considerado como 

justo-desvio esse percebido como injustiça - gera tensao,a qual, 

por sua vez, leva a um comportamento cujo objetivo é a redução 

da tensão. Inspirando-se na Teoria da Dissbnincia Cognitiva, 

(Festinger, 1957) esses autores postulam que para a restauraçao 

da eqUidade anterior, ou seja, a justiça da distribuição, o in-

divíduo pode recorrer a várias técnicas, seja pela alteração 

comportamenta1 e ativa dos investimentos e resultados pessoais, 

seja pela distorção cognitiva desses mesmos fatores. Contraria 

mente a essa posição, dois proponentes da mu1tidimensionalidade 

da justiça (Kidd e Utne, 1978; Utne e Kidd, 1980) defendem que 

. d - d - d " ""d d o grau a tensao que resulta a percepçao ~ 1nequ1 a e, bem 

como a decisão de reagir ou ;ão ã ineqUidade, depende Qasicame~ 

te do modo pelo qual são percebidas as causas e' a responsabili~ 

dade pelo estado de coisas ineqUitativo .. ,Em outras palavras, 

esses autores sugerem a necessidade de se considerar a teoria 

de Atribuição de Causalidade para a compreensã~ adequada e com

pleta das conseqUências das experiências pessoais de injustiça. 

A prop5~ito d~.distinção e~tre justiça distributi~a e 

justiça processu~~, posta em destaque pelas eonsiderações de 

Mikula acerca dos principais problemas da pesquisa psico15-
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gica sobre justiça, cabe retomar o assunto 

à discussão as contribuições de Deutsch 

a fim de trazer 

sobre a questao. 

Deutsch (1985)revê e amplia as observações contidas 

em seu s t r aba I h o s a n t e r i o r e 5 sob r e jus t i ç a di s t r i b u t i va e j li s ti. 
ça processual. O conceito de justiça distributiva, segundo 

Deutsch, refere-se à distribuição de condições e benefícios 

q~e afetam o bem-estar individual, entendido em seus aspectos 

psicológicos, fisiológicos, econômicos e sociais. O sentimento 

de injustiça em relação à distribuição de benefícios ou pre

juízos, recompensas e custos ou qualquer outra coisa que afete 

o bem-estar individual pode ser dirigido a: a) natureza do be

nefIcio ou prejuízo sendo distribuído, seu conteúdo, qualidade 

e quantidade; b) papéis envolvidos no processo de distribui

çao; c) modo e momento da distribuição; d) valor subjacente 

às regras que regulam a distribuição; e) regras ou critérios 

usados para representar os ~alores; f) procedimentos de medi 

da usados para implementar os critérios; g) modo pelo qual são 

tomadas as decisões de qualquer dos itens ~cima. 

Com relação i natureza do benefício, a injustiça pode 

ocorrer quando um valor inapropriado de distribuição é aplicado 

a um benefício social dado, como por exemplo, o mérito es 

tar envolvido numa distribuição de educação básica ou assis

tência médica. Pode ocorrer ainda sentimento de injustiça 

quando o. tipo de benefício que está sendo distribuído -e inapro

priado a uma relação social determinada: numa relação afetiva, 

por exemplo, pode ser percebido como injusto que uma das partes 

ofereça apenas dinheiro em troca do amor oferecido pela outra 

parte'. 

Quanto i injustiça ~os papéis - aloc~dor, recebedor, 

alocador/recebedor - a injustiça pode surgir'porq~e os papéis 

envolvidos na distribuição não sao desempenhados por pessoas 

apropriadamente qualificadas. É o caso, por exemplo, da deci

são d~ ?m prêmio. literário ser atribuída a uma comissão sem com 

petência para tal. 

No que diz respeito i injustiça do modo e do momento. 

da distribuição, o ·sentimento ·de injusti~â pode ~urgir nos ca· 

Sos em que a punição ~ um crime for demasiadamente adiada ou 
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nos casos em que a decisio sobre ce~to tipo de recompensas for 

feita sigilosamente, levantando duvidas ou suspeitas sobre sua 

lisura. 

Quanto a injustiça dos valores subjacentes a distri

buição, pode haver discordância entre os participantes da dis 

tribuição quanto ã propriedade de utilização de um e não de ou-
-tro dos principais valores que, via de regra, sao considerados 

como relevantes, quais sejam: eqUidade - dar a cada um de acor 

do com seu mérito e sua contribuição;, igualdade - dar a todos 

parcelas iguais; necessidade - dar a cada um em função de suas 

necessidades, que podem variar de acordo com a natureza da si-o 

tuaçao. 

Ja o sentimento de injustiça das regras refere-se -a 

escolha dos critérios que devem ser utilizados para a definição 

dos valores - igualdade, eqUidade e necessidade, dentre outros

com o objetivo de reduzir ao maximo a ambiguidade existente no 

significado dos diferentes principios de justiça~ 'Pode haver 

consenso entre os participantes de uma distribuição quanto ao 

valor que deve prevalecer~ o m~rito, por exemplo, mas, muitas 

vezes, ,não ~ possivel superar as diverg~ncias quanto ao que le

giti~amente deva ser considerado na definiçio operacional do mé 

ri to. 

No que se refere aos procedime~tos de medida que de

vem ser empregados para operacionalizar e implementar as regras, 

é de todo desejável qu~ sejam validos, fidedignos,e discriminan 

tes, mas já são amplamente reconh~cidas as dificuldades de uma 

mensuração objetiva, não tendenciosa e repre~entativa desses 

elementos. E~ razão disso, um sentimento de i~justiça pode sur 
• 

gir, especialmente por parte daqueles qu~ se v~m em posição des 

vantajosa, como conseqü~ncia da percepção de que o valor adota

do por consenso não foi implementado de forma justa. 

Finalmente, a injustiça dos pro~edi~~~tos de 

de decisio refere-se dos métodos através dos quai~ sao 

tomad'a 

feitas 

as decis~es e não i substância dessas decis~es. Em geral, as 

pessoas estao mai's aptas, a ,aceitar as ,decis~es tomadas e suas 

conseqü~ncias se participam delas, atr.ibuindo-lhes inclusive o 

caraterde legitimidade. No entanto, al~m °ela participação, 



existem outras fontes de legitimação das decisões, 

exemplo, a tradição, a autoridade, o poder e 

la decisão de um "expert". 
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como, por 

o respeito p~ 

Embora reconhecendo ~ importincia da" justiça proce~ 

sua1, Deutsch (1985) esclarece que todo o trabalho teórico e em 

prrico que vem desenvolvendo centraliza-se em torno de proble

mas e questoes na área de justiça distributiva, especialmente nos 

valores adotados por diferentes sistemas de justiça distributi 

va. De modo específico, preocupa-se em estudar os efeitos so

ciais e psicológicos dos sistemas distributivos, que se distin 

guem em seus valores distributivos básicos. A esse respeito, 

Deutsch propõe a seguinte questao como sendo a meta central de 

seu trabalho: como a auto-estima, as atitudes frente ao traba

lho e as releções intragrupais, bem como a produtividade indivi 

dual e grupa1, são afetadas pelo modo como são distribuídos os 

ganhos de um grupo? 

Paralelamente a essa questão, Deutsch interessa-se 

em investigar os fatores sociais e psicológicos que determinam 

as preferências dos indivíduos por um ou por outro dos valores 

distributivos, procurando responder ã seguinte indagação: quais 

as condições que levam as pessoas a preferif o igualitarismo e 

não os valores meritocráticos? 

Um terceiro ponto, que vale ser ressaltado nestas con 

siderações gerais sobre o es~udo da justiça distributiva pela 

psicologia social, prende-se ã discussão das diferentes perspe~ 

tivas com que são analisadas as funções da justiça para os indi 

víduos"e para os grupos: a perspectiva normativa indica que os 

compor~~mentos sociais de justiça de acordo com certas normas 

são d.itados por estruturas e .práticas' sociais' preva1entes, e a 

perspectiva instrumental sugere que as pessoas se comportam de 

forma justa porque acreditam que dessa forma se torna ~ais fá

cil a consecução de outros objetivos. 

Sob a ótica normativa, o motivo que leva as pessogs 

a agir de forma just~ i regulado por pãdrõe~ ~oci~lmente esta

belecidos que, por. um 1éJ.do; impulsionam os indivíduos para. um 

comportamento justo e, por outro, definem a for~a que o compor

tamento justo deve assumir •. Essa vi.são, no ~ntanto, nao e'Xclui 
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a possibilidade de que tais comportamentos tambim propiciem a 

obtenção de outros objetivos e sejam recompensadores em si mes 

mos. Leventhal concebe o papel da justiça em termos normativos 

quando define uma norma de alocação como (1976 a, p. 94): 

"Uma. nOJtma. -óoc.ia.l que e-ópec.ióic.a. c.Jti:t.ê
fr~04 que deóinem c.eJt:t.a.-ó di4:t.Jtibuiçõe4 de 
Jtec.ompen4a.4 e Jtec.uJt404 c.omo equânime4 e 
j U4 :t. a.4 • " 

Leventhal i ainda mais específico sobre essa questao 

quando observa que as bases normativas do comportamento social 
-sao ditadas pelo sistema social prevalente (1976 a, p. 95): 

"RegJta.4 e PJt;:t.iC.a.4 pJteva.len:t.e4 enc.oJta.ja.m 
o a.loc.a.doJt a. 4eguiJt c.eJtta4 noJtma.-6 e ~~ 
nOJta.Jt OU:t.Jta.4." 

Em relação a esse aspecto, Greenberg e Cohen (1982) 

assinalam que um dos problemas centrais da pesquisa contempor~ 

nea i o da existência de normas de justiça que se contrapoem, 

resultando desse confronto dois aspectos correlatos: a) a ide~ 

tificação e descrição das várias normas conflitan~es, b) a de

terminação das condiçõe.s sob as quais cada uma se aplica. A dis 

cussão desses aspectos será retomada na segunda parte desta se-

ção, quando as contribuições. de Deutsch, Lerner e Leventhal 

rão objeto de análise. Por outro lado, limitações se impõem 

perspectiva normativa de abordagem do comportamento social 

se 

-a 

de 

justiça na medida em que duas ordens de fatores devem ser leva 

das em consideração: a perspectiva da pessoa, como ator ou ob-

serva.dor e suas características indivIduais .. O confronto de 

variáveis individuais e variáveis sociais na determinação das 

normas será abordado no capítulo 11 do.pr~sente trab~lho. 

A abordagem "instrumentálista" da ju~tiça, por sua 

vez, é uma resultante da crença de que agir ou· se comportar co·m 

justiça constitui um .caminho em direção ã r·~a·liza·ção de outros 

objetivos, oi sej~, de que ~ comportamerito i motivado por ~ins 

instrumentais. Os estudeis 
- . .. -. . 

teor1COS e emp1r1cos sob essa pers-

pectiva preocupam~se em veri~icar qua1s os p~op~sitos pare os 
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quais o comportamento de justiça pode estar voltado e em conhe 

cer por que o fato de comportar-se "justamente" pode constitu 

ir-se, efetivamente, num meio para obtenção de outros fins.Tais 

quest~es, bem como as limitaç~~s que restringe~ a utilidade da 

justiça cem um meio para atingir outros fins, não serão trata-

das no presente trabalho. Em Greenberg e Cohen (1982) pode ser 

encontrado farto material a respeito do assunto. 

Greenberg e Cohen (1982) examinaram em profundidade 

as abordagens normativa e instrumental, ressaltando que ,não obs 

tante serem analiticamente distintas, não são independentes uma 

da o~tra, nem ta~pouco constituem os únicos motivos subjacentes 

ao c~mportamento de justiça. No primeiro caso, o exame da lit~ 

ratura comprova que muitos dos principais teóricos podem ser e~ 

quadrados em ambas as perspectivas; no segun~o caso, assinala 

que as raz~Qs pelas quais as pessoas se comportam de forma jus-

ta nao se limitam apenas a motivos "normativos" o.u "ins trumen-

tais". Segundo Greenberg e Cohen, um terceiro motivo, calcado 

numa visão mais otimista, também foi proposto na literatura es-

pecializada e diz respei~o ao fatci de que as pessoas se compo.!. 

tam de modo justo porque querem fazer o que i certo e estao mo

tivadas por uma preocupação com a justiça enquanto um ideal mo 

ral e filosófico~ 

Em essência, Lerner (1982) afirma que o comportamento 

de justiça é primariamente orientado por um compromisso pessoal 

com o merecimento, o que faz da justiç.a a preocupação proemine~. 

te dos seres humanos. Para Lerner, a visão da justiça como um 

esquema de maximização dp lucros é conseqUência do legado hist§ 

rico da ética legal.e comercial. Assim, e·mbora as pessoas est~ 

jam interessadas na justiça ém si mesma, na justiça pela justi 

ça, elas se afastam desse interesse para se co~formarem ã visão 

popular de que as pessoas são essencialmente egoístas. Greenberg 

e Cohen (1982, p. 464) analisam a questão nos seguintes termos: 

"Com a gJtande. maioJtia do.6 e..ó·tudo.6 • e.·xi.6-
te.nte..6 de.Jtivado.6 do mode.!o e.conômico do 
home.m, i diáZci!· a~a!ialt 0.6 .aJtgume.nto.6 
de. L e. Jtne.Jt, a luz nao te.nde.nc~o.6a· .. ~ o 
que. é. n,e.ce..6.6ãJtio é. pe..6qui.6a vo!t.acLa palta 
ava!iciç.ão da.6 motivaç.õe..6. de. jU.6tiç.a numa 
ba.6e. "a pJtioJti" e. não ·"P0.6t h.oc". Sob a 



p~e~~upo~~çao de que a~ via~e~ ao~mati
va, inat~umental e mo~a~ de ju~~iça ~~o 
toda~ co~~eta~ em algum ~entido, tai~ e~ 
6o~~oa ~e~iam ütei~ em dete~mina4 a~ con 
diçoe~ que to~nam ~aliente~ a~ vâ~~ mo 
tivaç~e~ de juatiça." 

sobre 
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as A revisio da literatura sociopsico16gica 

principais concepções teóricas acerca da justiça distributiva 

permite demarcar três períodos distintos ao longo das quase três 

decadas em que a psicologia social passou a incluir o tema no 

domínio de suas preocupações. O per'íodo inicial, correspondente 

ã década de sessenta, caracteriza-se pelas primeiras discussões 

sobre o assunto, consubstanciadas em algumas proposições teóri

cas básicas, sem que, todavia, cheguem a constituir um corpo 

conceitual articulado. A verificação experimental dessas pro

posições apenas se inicia, não havendo, por~anto, nesse perí~ 

do, expressividade de resultados empíricos. Na primeira fase, 

destacam-se as contribuições de Homans (1961), o introdutor das 

idéias iniciais sobre justiça na psicol?gia social, Blau(1964), 

que discutiu o papel da justiça na teoria da troca social, e 

Stacy Adams (1965), que desenvolveu as concepções de Homans e 

deu início ã ve~ificação empírica das primeiras assertivas teó-

ricas acerca do comportamento social de justiça. Esses autores 

moldaram uma considerável parte do trabalho que se seguiu sobre 

o assunto, razao pela qual podem ser copsiderados os precurso

res da teoria da eqUidade, que ganhou relevo acentuado na déca 

da subsequente, vindo a se constituir num dos pilares 

do estudo sobre justiça distributiva. 

teóricos 

O segundo perío~o de estud?s conf~gura-se como uma de 

cada decisiva :nos rumos da t.eoria e 'pesquisa s'obre justiça. De 

um 1 a do, c o n sol i d a - s e a p o s i ç i o as s um i d a p e los te 6 r i c o s da e qUi 

d~de na m~dida em que Walster e seus colaboradores (Walster, 

Berscheid e Walster, 1973; Walster e ~alster, 1975; Walster, 

Walster e Berscheid, 1978) desenvolvem sua versão da teoria da 

eqUidade com o intuito de apresentar os contornos. iniciais de 

uma teoria sociopsicológica geral. Adams e. Freedman (1976),' na 

revisio que fizeram da ~ituação da teoria da eqUidade, apon ta-

ram sérias lacunas no bojo da teoria, especialmente a insufici-
. . 

encia de investigação sobre a natureza da te~sao derivada da 
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percepção de uma ineqUidade. Ainda assim, segundo seus -pro-

prios críticos, a teoria da eqUidade é a mais articulada das va 

rias teorias de justiça e a que gerou maior interesse' e acentua 

do número de pesquisas no cenário da psicologia social. 

Por outro lado, essa mesma década de 70 testemunha o 

surgimento de uma concepção teorica alternativa sobre o concei 

to e o comportamento social de justiça, que se convencionou cha 

mar a abordagem mu1dimensiona1 da justiça, contrapondo-se à uni 

dimensiona1idade preconizada pela teoria da eqUidade •. são mar

cantes, nesse período, os trabalhos ele Deutsch (1974, 1975,1917 a), 

Lerner (1975), Leventha1 (1976 a, 1976 b), Miku1a e 

(1978) e Sampson (1975). 

Schwinger 

A terceira década de investigação, em andamento, ca

racteriza-se como um pro10ngameàto dos estudos e pesquisas em 

torno das duas vertentes teóri~as principais,já aludidas, mas 

com diferenças de ênfase. 

A teoria da eqUidade é ainda uma influência teórica 

importante na área, mas não mais a influência' dominante, tal 

como nas décadas anteriores. Muitas e substantivas foram-lhe 

as críticas, a tal ponto que Austin e Hatfie1d' (ex-Wa1ster) 

(1980) argumentam que essas críticas não implicam o descarte da 

teoria, mas uma revisão em sua elaboração. 

.., ." . Em contrapart1da, a cr1tica de que à teor1a da equ~ 

dade não levou em conta adequadamente as atribuições que as 

pessoas fazem em relação às ineqUidades que experienciam propi

ciou os trabalhos de Utne e Kidd (1980) e de Cohen (1982), os 

quai~ propõem a integração da teoria da eqUidade e da teoria de 

atribuição de causalidade. Nesse sentido, afirmam que a natu-. 
reza das atribuições afeta não só o grau de tensão experienci~ 

da, como a forma pela qual as pessoas respondem 

dade percebida. 

- . " . o,u nao a 1nequ1 

Essas e outras publicações recentes (Miku1a, 

Lerner 'e Lerner,t981; Greenberg ~ Cohen,1982,.Messick e 

1980. a; 

Cook" 

1983; Fo1ger, 1984; Deutsch, 1985) confirmam a existência de' 

uma atividade de pesquisa altamente proiícua sobre a psicologia. 

social da justiça, atestando a atualidadé e relevância do tema· 
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e a existência de uma área de aplicação das idéias de ju~ 

tiça bastante diversificada e em expansao. 

A par de uma visão geral das principais linhas teóri

cas postas em destaque no panorama atual sobre justiça dist~ibu 

tiva, cumpre examinar, 'individualmente, as contribuiç~es dos 

teóricos mais importantes desse setor do conhecimento. 

2.2. A Abordagea Unidimensional no Estudo da Justiça: 

da Eq;idacdle 

Teoria 

A teoria da eqllidade é rotulada como unidimensional 

porque se vale de um único conceito de justiça a lI°d d equl. a e-

para explicar os comportamentos sociais de justiça. É ainda 

designada como unidimensional por admitir apenas um único tipo 

de resposta a uma situação pe~cebida como injusta, ou seja, co~ 

portamentos direcionados para a restauração da eqUidade, a úni

ca norma apta a fazer com que uma distribuição de recursos qua! 

quer seja feita de forma integralmente justa. 

BODllaDS 

Com sua obra "Social Behavior: Its Elementary Forms" 

(1961), Homans introduziu o conceito de justiça distributiva na 

literatura sociopsicológica, especificamente na'teoria da troca 

do comportamento social. 

Ao formular a regra fundamental de justiça distributi 

va, Homans retoma o princípio aristotélico de que "0 justo é o 

propo'rcional". Assim, um indivíduo, numa re,lação de troca' com 

outro, tem duas expectativas:' a) as ~ecompensas de cada um se

rão proporcionais aos custos de cada um - quanto maior a recompe~ 

sa, maior o custo; b) as re compens as líq uidas, o's 1 ucros, de 

,cada um serão proporcionais aos seus' ,investimentos - qua~ 

to maior o investimento, maior o lucro. 

Essa regra se aplica a todos indistintamente, porquan 

to, para Homans, a noção ,de proporcionalidade é universal. Se 

diferenças há entre indi~íduos, sociedades e epoc~s, essas dife 

renças se devem a divergências 'quanto ao que le gi t i mamen te 
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constituem os investimentos, as recompensas e os custos e qua~ 

to ao modo como sio socialmente valoradas OU ordenadas essas 

dimensões. 

Homans, como todos os demais teoricos da eq~idade, 

acredita que as idéias e preocupações com a justiça representam 

o resultado de processos de aprendizagem social, por influência 

direta da psicologia behaviorista. A crença na proporcionalid~ 

de, portanto, deriva de experiências passadas, em conseqUência 

das quais o indivíduo cria expectativas probabilísticas quanto 

ã manutenção dos elos investimentos/lucros no futuro. Com o tem 

po, essas probabilidades se tornam expectativas normativas, pa~ 

sando a regular as relações interpessoais. 

Na análise que faz do trabalho de Homans, Deutsch 

(1985) sistematiza suas idéias em um conjunto. de 5 

interrelacionadas: 

proposiçoes 

a) A injustiça distributiva ocorre quando uma pessoa 

não obtém a quantidade de uma recompensa que esper~ em compara

ção com a de outro. Essa situação de injustiça distributiva é 

chamada por Homans de "privaçio relativa", recorrendo a um ter

mo utilizado por Merton e Kidd (1950). 

Analisando essa proposição, Deutsch comenta que a 

equação justiça distributiva x privação relativa 

porquanto Homans, embora não enfatize inicialmente, 

distinguir entre vítima e beneficiário da injustiça 

-e confusa 

acaba por 

(Homans, 

1974). Sendo assim, o termo "privação' relativa" se aplica ap~ 

nas ã vítima - ou seja,ã forma desvantajosa de injustiça - ra

zão pela qual Deutsch propõe o termo "vant?gem relativa"para se 

referi~ ã forma vantajosa de injustiça, ou seja, quando a pes-
o -

soa recebe mais do que espera. da distribuição. 

b) A pessoa espera que a recompensa seja d i s, t r i b u í d a 

de tal forma que a proporçao entre a recompensa que cada um re

cebe e a contribuição e o investimento que cada um faz,numa tro 

ca social, seja igual. Ainda segundo Deutsch .(198,5), Homans em-

prega os termos recompensa" custo, contribuição e investimento 

com o significado que possuem na linguagem corrente e esse uso 

implica não uma Il!edida absoluta de cada um,' mas um escalonamen . , 

to soci&lmente percebido de difer.erites tipos e quantidades de 
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recompensas, custos, contribuições e investimentos. Esclarece 

ainda Deutsch que o termo investimento ê usado por Homans para 

se referir a características possuídas pelo indivíduo que -sao 

eonsiderada& como relevantes na troca social, tais como, educa 

ção, experiência, inteligência, idade, sexo, status social etc. 

c) A pessoa que experiencia privaçao relativa, vendo

se, portanto, como vítima de uma injustiça, sentira algum grau 

de raiva e manifestara algum grau de hostilidade em relação aos 

causadores ou beneficiarios da injustiça. 

Como a reação de raiva ê dirigida ã fonte e ao benefi 

c i â r i o ê ú til a di s t i n ç ã o e n t r e a s i tua ç a o e m que a de ci são q u a ~ 

to ã ~istribuição ê tomada por um entre dois participantes de 

uma relação interpessoal e a situação em a decisão -e 

por uma terceira parte, o alocador, que não p~rticipa da 

fe i ta 

rela-

ção. No primeiro caso, fonte"e beneficiario coincidem; quando 

ha uma terceira parte, o alocador ê a fonte da injustiça e o ou 

tro ê o beneficiario. 

d) A pessoa que experiencia vantagem relativa e se 

ve, portanto, como beneficiario da injustiça sentira culpa e 

tendera a aumentar sua cota de contribuição"numa troca social 

e, assim, aumentar o que o outro obtera. 

Embora preconize que a percepçao de injustiça desenca 

deia esse tipo de comportamento por parte dos beneficiarios, 

Homans admite que tal reação ê menos frequente e menos provavel 

porque os beneficiarios sempre procuram descobrir razoes que 

justifiquem seus ganhos, isto ê, que a eles fazem jus, por mere 

cimen to. 

. -e) Se bem que possa haver consenso quanto a regra JU~ 

ta de distribuição de recursos (proporcionalidade), pode haver~ 

ainda assim, divergências quanto ã justi~a de uma dis~ribuição 

em situações particulares porque ~ão ha concorqância quanto a 

que tipos de recompensas, contribuições e inve~timentos devam 

ser vistos como relev~ntes na aplicaçã6 da ~igra ou porque não 

ha concordân~ia nas avaliaç~es sobre"os valores 

sas, contribuições ou investimentos relevantes." 

das recoJIlpe!!. 

Homans (1974) apre~ent~ ~e~ultado~ "de uma pesquisa em 

que demonstra o funcionamento da regra ~e jus~i"ça distributiva, 
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ou,mais especificamente, da situaçao de priv3ção relativa. o es 

tudo investiga dois grupos funcionais num mesmo departamento. 

Um dos grupos via-se como injustamente tratado do ponto de V1S

ta salarial, comparativamente ao outro. A de,peito de seu salã 

rio estar a nível de mercado, e portanto, justo em termos abso-

lutos, esse grupo passou a reivi.ndicar aumento de 

porque o outro grupo, cujo trabalho era de menor 

remuneraç.ão 

complexidade 

investimento) , (menor custo) e exigia menos experiência (menor 

percebia igual remuneração. Esse é um caso típico, se gundo 

Homans, de privação relativa: o fato da recompensa relativa de 

um grupo estar em descompasso com a relevância percebida de 

seus investimentos e custos. 

f indiscutível o valor do trabalho de Homans para o 

estudo da justiça distributiva. No entanto, é limitado o alcan 

ce de sua contribuição, uma vez que Homans não desenvolveu suas 

proposições básicas de modo sistemãtic~, nem a partir delas for 

mulou linhas de pesquisa com o propósito de testar seu valor em 

pírico. 

Bl'au 

~nquanto Homans e Adams enfatizam que a experiência 

na relação de troca direta é decisiva no estabelecimento de pa 

drões justos de distribuição, Blau (1964~ discute a importância 

das normas sociais pré-existentes de retorno justo a um investi 

mento feito. Por outr~ lado, enquanto Homans estuda o princí-

pio de justiça distributiva em processos de troca em nível mi 

cro-social, Blau preocupa-se em enfatizar aS,funções que formas 

específicas d6 princípio de jpstiça distrlbutiv~ têm para a so

ciedade como um todo. 

Ilau discute o papel da justiça na troca social, des 

tacando a relevância das expectativas para a experiência de sa

tisfação nas relações sociais. As expect~tiv~~' se formam e~ 

função de, experiências 'passadas e da aquisi"ção de padrões de re 

ferência, os quais resultam de benefícios ji· obtidos pelos indi 

víduos e por outros, em sit~ações corr~latas. 

Para Blau, o indivíduo tem tTê~ .tipo~ ~e expectativas 

em ralação as recompen~as sociais: a expectatíva geral, que se 
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refere aos benefícios totais que irá alcançar em sua vida so

cial; a particular, que diz respeito aos bee~fícios que advirão 

de seus relacionamentos com determinadas pessoas; e a expectati 

va comparada, a mais importante, que envolve as "lucros" (as r~ 

compensas menos os custos), que resultario de suas associaçoes 

sociais. Assim, as expectativas, comparadas sio expectativas de 

retorno a investimentos realizados pelo indivíduo, e "são gO\7e,E. 

nadas por normas sociais que definem os padrões justos de tro

ca" (Blau, 1964, p. 147)". As fontes desses padrões sio as ne 

cessidades da sociedade e os investimentos necessários para sa

tisfazer essas necessidades. Segundo Blau, a função dessas nor 

mas de troca justa é a integraçio das necessidades de consumo 

com 8S capacidades de produçio, desenvolvida pelos incentivos 

propiciados aos indivíduos no sentido de fazer investimentos. 

B1au assinala ainda que qualquer ~ue seja a fonte des 

ses padrões, os indivíduos desenvolvem.expectativas sobre os re 

sultados que devem obter em várias circunstâncias. Tal s expec-

tativas, gerais ou específicas, levam os,indivíduos a avaliar 

os níveis d~ retorno que ~btêm de seus investimentos pela comp~ 

ração desses retornos com os padrões definido~ socialmente cumo 

"merecidos". As 'discrepâncias entre a recompensa esperada/mer~ 

cida com a, recompensa real são psicologicamente desconfortáveis 

e constituem a força motivadora de uma resposta cognitiva ou 

comportamental. Essa resposta pode ser auto-direcionada ou di-

rigida ao outro, o qual pode ser um parceiro na troca, a fonte 

da discrepância, ou amb,os, nú caso da relação de troca direta. 

AdallDS 

• 
Adams (1963, 1965, 1968) desen~olveu as idéias de 

Homans sobre justiça distributiva na medida em 4ue, alim de se 

interessa~ pela definição do conceito de Justiça, também se de

teve no estudo das causas da injustiça. Adams, 'porém, estendeu 

sua preocupaçao as consequências da ausência de' eqGidade nas r~ 

1ações humanas de troca, .reconhecendo nesse aspecto, a influên 

cia dir~ta da teoria da ~issonância cognitiva (Féstinger, 1957).' 

Adams introduz o termo ineqUidade, fazendo-o corres 

ponder i injustiça di~tributiva de Homans~ E~ contrapartida, a 
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justiça distributiva passou a ser 4esignada como eqUidade e do 

seu uso corrente surgiu a expressio teoria .da eqUidade para ca 

racterizar a linha de idéias iniciadas por Romans (1961) e que 

culminaram na versio definitiva dada por Waliter, Berscheid e 

Walster (1973, 1978). Esse ponto, aliis, é bastante discl\tido 

pelos adeptos do conceito multidimensional de justiça, de vez 

que, segundo eles, veio trazer ambiguidade e confusão ã termino 

logia sobre justiça distributiva. Sob esse prisma, cumpre dis

tinguir entre justiça e eqaidade: ju~tiça é um termo genérico e 

eqUidade é um termo específico, pois designa apenas uma das no~ 

mas existentes de justiça distributiva, mais especificamente, a· 

que prescreve que a alocaçio de recompensas seja feita na base 

das contribuições individuais dos recebedores a um objeto ou 

produto socialmente definido. 

Tal como os demais teóricos da eq~idade, Adams conce-

be suas idéias sobre justiça como aplicáveis a todos os tipos 

de troca social. Se o iriteresse pela justiça surge sempre que 

uma distribuiçio esti para ser feita, s~ja de que natureza for, 

e como todos os eventos n·as relações interpessoais têm, de alg~ 

ma for~a, relação com algum tipo de distribuição, segue-se natu 

ralmente que a justiça desempenha um papel central em todas as 

áreas da interaçio humana. Esse ponto de vi·sta e questionado por 

expressivo número de autores (ver Capo I, seçio 2.2.), que de

fendem a limitaçio dessa ênfase e argumentam que a preocupação 

com a justiça se restringe a algumas esferas do comportamento 

social, retirando-lhe,·em conseqUência, a primazia que até en

tio lhe era atribuída entre as f6rças motivadoras do comport~ 

mento humano. 

Adams introduz nova terminologia na literatura sobre 

justiça, substituindo por resultados ("outcomes~)' e insumos 

os termos lucros' e investimen-("inputs")l:, respectivamente, 

tos/contribuições de Romans. Inputs são desc.ri.tos como o que .a 

(1) Tendo em vista o uso corrente entre os profissionais no Brasil, des 
ta e de outras· áreas do· conhecimento, dos termos da língua inglesa 
li li li' li ~ outcome e 1nput, a autora, doravant~, passara a. se referir· a 
eSses concei tos valendo-se da terminolog,i~ -ori girral com que foram 

.designados, ã falta mesmo de termos inteiramente adequados na lin
gua -portuguesa. 
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pessoa "percebe como sendo suas contribuições para a troca, p!. 

ra as quais espera um retorno justo" (Adams, 1965, p. 277). En

tre os inputs, Adams inclui, alem dos assinalados por Homans, 

o treinamento, a experiência e o esforço. Os outcomes são des-

critos por Adams como o que o indivíduo obtem de uma troca, in 

c1uindo desde pagamento ate satisfação pessoal. 

Assim, para Adams, a ineqllidade ocorre entre dois in-

divíduos, A e B, numa relação de troca social, se as razoes 

entre os outcomes (O) e os inputs (I) de A e B não são iguais. 

De acordo com esse princípio, de uma situação de injustiça deri 
-vam-se as seguintes equaçoes: 

°A 
> °B °A < °B 

IA I B 
ou 

IA IB 
do processo 

distribuição 

podem ser percebidos como justos ou injustos pelos participan

tes dessa distribuição. A ênfase que Adams atribui ao papel da 

Segundo Adams, 
.. . 

marcante. a caracter~st~ca 

social de - recebidos de troca e que os outcomes uma 

-percepçao leva-o a distinguir entre os conceitos reconhecimento 

e re1evincia, tanto dos inputs, quanto dos outco~es. Em outras 

palavras, o indivíduo ~sti apto a perceber o resultado de uma 

distribuição como justo ou injusto se, em primeiro lugar, reco

nhece de forma inequívoca os, inputs que ele mesmo e o outro tra 

zem para uma relação direta de troca, e se, em segundo lugar, 

atribui a esse inputs uma dimensão social relevante. Atraves da 

ponderàção valorativa entre seus próprios inputs e outcomes e 

os do outro, o indivíduo e capaz de, meSmO' auferindo menos do 

que ~spera, avaliar como justo esse éstado de coisas se, efeti

vamente, percebe que as contribuições do outro são maiores que 

as suas e, portanto, o tornam merecedor ~e ~ecompensa ~aior. 

No entanto, as percepçoes de A e B podem nao coin-

cidir. Um atributo considerado relevante por 'A pode assim nao 

ser reconhecido por B. E ainda, mesmo' que '~-récónheça tal atri 

buto em A, pode -
n~o julgá-l:o re1evan,te para a relação específi-

ca de troca que mantem com A~ 

Adams, -tanto quanto Homa~s, nao especifica os diferen 

, te s t i p o s de in p u t s e de ou t c o me s, nem' a s v á r i a s f o r mas de 1 n -
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terrelaçio que possam existir psicologicamente entre uns e ou-

tros. nem tampouco as relaç~es esperadas e.ntre determinados 

inputs e dp.terminados outcomes. O pressuposto do qual 

Adams ê expresso do seguinte modo (1965. p. 281): 

"O~ outcome.~ e. .Ül.pUÜ e.m cada uma da~ 
p~opo~~oe~ ~ao conce6~do~ como ~endo a 
~oma de~~e~ outcome~ e. ~n~ut~ pe~ceb~do~ 
como ~etevante~ pa~a um~ _~o~a pa~t~cu
ta~. Atim do ma~~, cada ~oma i conceb~ 
da como uma ~oma ponde4ada ... A magn~: 
tude. da ineqU~dade expe~~enc~ada ~e4a 
uma áun~~o monoton~camente c~e~cente da 
di~c~epanc~a e.nt~e a~ p4opo~~õe~ de. 
outcome~ em ~eta~~o ao~ ~nput~." 

parte 

A exemplo de Homans. Adams sugere que os limiares pa 

ra a experiincia de ineqUidade sio diferentes nos casos de aufe 

rimento de vantagens ou de desvantagens na relaçio. 

No que se refer~ às conseqUências da ineqUidade para 

os individuos, Adams concebe-as como semelhantes às preconiza

das pela teoria da dissonância cognitiva. Analogamente, a pe~ 

cepção de ineqUidade por uma pessoa cria tensão, proporcional ã 

magnitude dessa ineqUidade. Essa ten&io motivaricomportamen-

tos, cujo objetivo ê elimini-la ou reduzi-la, e essa força meti 

vadora seri tanto maior quanto maior a tensio. 

Adams prop~e diferentes modos de reduçio da tensiorque 

estariam potencialmente disponíveis a um indivíduo em estado de 

ineqüidade. são várias as possibilidades psicológicas nesse 

sentido: -a) açao para alterar o valor de qualquer dos quatro 

componentes da fórmula de ineqüidade - outcomes ou inputs -pro-

prios e outcomes ou inputs do·outro; . b) distorção perceptiva 

a fim de modificar o valor percebido de qualquer dos componen-

tes; c) abandono do campo por interrupção da re l'ação; d) subs 

.tituição do objeto de comparação por outro,cuja proporção entre 

outcomes e inputs lhe' seja similar. 

Dentre esses redutores de tensão, Adams crediia maio~ 

peso a alteração dos próprios inputs, ra~io p~laqual.a maior 

parte de suas ativ~dades 'de pesquisa concen~ra-se em torno des- . 

se ponto, Evidências emp~ricas -sao apresentadas por Adams e 



45 

seus colaboradores que apoiam a hipótese de que um empregado s~ 

brepago por seu trabalho experienciara ineqUidade e tentara re

duzir a tensão ne10 aumento de seus inputs. 

Pesquisas subseqUentes realizadas por outros investi

gadores, 'no entanto,trazem elementos em favor da predição de 

que aqueles que vivenciam sentimentos de ineqUidade, por serem 

~agos a menos do que julgam que merecem, tendem como maior pro-

babilidade a reduzir seus inputs (em termos, por exemplo de 

quantidade ou qualidade do seu trabalho), a fim de reduzir a 

ineqUidade. As evidências, portanto, nao sustentam a hipótese 

defendida por Adams, o que, de certa forma, não surpreende, de 

vez que Adams e Homans já haviam admitido ser menor -apressa0 

para reduzir a ineqUidade por parte dos que se sentem em vanta

gem na relação, comparativamente aos em desvantagem. 

No que diz respeito aos fatores que levam as pessoas 

a escolher dentre os meios de que dispõem para reduzir a eqUida 

de, Adams apresenta algumas proposições, as quais Deutsch (1985) 

reapresenta com nova redação, para fins de maior 

(p. 14): 

"Uma pe440a e4colhe~~ o modo de ~eduçio 
da ineqUidade que: 
1. Maximize 4eu4 outcome4 p04itiv04. 

2. Minimize a nece44idade de aumenta~ 
qualque~ de 4eu4 p~Õp~i04 input4 que 
lhe exija e460~ço ou cuja mudança lhe 
.6 eja CU4 t04a. 

3. Minimize a nece44idade de mudança4 
~eai4 ou cogniuva4 n04 input4 ou 
outcome4 cent~ai4 em 4eu auto-con
ceIto ou auto-e4tima. 

4. Capacite-o a mudd~ 4ud c~gniçao 4ob~e 
o out~o ao invê4 de 4ob~e 4i me4mo. 

5. Minimize a nece44idade de deixan ~ 
campo ou mudan o objeto de companaçao 
40c.ial uma ve.z e.4tabilizado." 

clarificação 

Subjacente a todas essas proposições esta a -noçao de 

"homem econômico": o homem procura maximizar seus luc~os (reco~' 

pensas menos custos) e eacolherã o modo de reduzir a ineqUidade 

que maximize os lucros esperados~ Outras implica~ões ainda se 
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fazem presentes, qua~s sejam: a idéia de que é sempre menos cu~ 

toso mudar o ponto de vista do outro do que o próprio,~ a idéia 

de que os custos de mudança no auto-conceito e no objeto de com 

paração e de abandono do campo tendem a ser considerados 

inaceitáveis pelo indivíduo. 

como 

Ad . b ". d d ams, ao apresentar sua teor~a so re equ~ a e, reco-

npece a existência de lacunas em seu bojo e sugere a necessida

de de investigações que venham a complementá-la em alguns de 

seus aspectos básicos, tais como a escolha do modo de redução 

daineqUidade, os fatores determinantes da escolha do objeto de 

comparação social, além da realização de pesqu~sa psicométrica 

que esclareça melhor a questão do modo como as pessoas agrupam 

seus próprios outcomes e inputs e os do outro. 

Na revisão crítica que fizeram da teoria de eqUidade, 

Adams e Freedman (1976) acrescentaram outras questoes que esta

vam a merecer a atençao dos pesquisadores, a saber~ a) a natu 

reza da experiência fenomenológica da ineqUidade; b) os usos 

instrumentais da criação da ineqUidade; c) a dinâmica interati 

va da redução da ineqUida~e, isto é, a passagem de uma situaçao 

de ineqUidade para uma de eqUidade precisa ser melhor entendi 

da; d) a criação de métodos de quantificação das variáveis-

chave da teoria, "inputs", "outcomes", "tensão de ineqüidade". 

Valster, Berscheid e Valster 

Com o propósito de prover as bases iniciais para uma 

teoria sóciopsico1ógica geral, Wa1ster e seus colaboradores 

(1971, 1978) apresentaram sua versao da teoria d~ eqÜidade que, 

segundo eles, repr.esentava uma rentativa de integração de. uma se 

rie de formulações da teoria psicanalítica, teoria de consistên 

cia cognitiva, teoria da troca, teoria comportamé~tal. 

A despeito de seu amplo escopo, a finalidade maior da 

teoria por eles proposta é predizer em que condições os ind-i vi 

duos se percebem como injustamente tratados é como reagem 

essa percepça~. 

A teoria -de Waister e seus co1~gas cons~rva as carac-

terísticas básicas do pensamento "de Adams, ampliando-o, porem, 



47 

-em várias areas e trazendo explicações complementares a 

vários pontos deixados em aberto por seus antecessores. 

o núcleo da teoria pode ser representado por um con

junto de 4 proposições interr~lacionadas (Wals'ter et aI. 1978): 

a) os indivíduos tentarão maximizar seus 

considerados como as recompensas menos os custos; 

outcomes, 

b) os grupos podem maximizar a recompensa coletiva p~ 

lo desenvolvimento de sistemas de eqUidade que regulem a distri 

buição de custos e recompensas no grupo e a aplicação de san

ções aos membros na base de regras socialmente definidas. Assim, 

os grupos recompensarao os membros que tratam os demais de for

ma eqüitativa e punirão (por aumento de custos) aqueles que nao 

o fizerem; 

c) a ineqUidade conduz a uma tensao psicológica pro

porcional ao tamanho da ineqUidade; 

d) a tensão resultante da ineqUidade levará o indivi 

duo a tentar eliminá-la e a restaurar a eqUidade. 

Analisando o trabalho de Adams~ Deutsch (1985) argu

menta que essas proposições estão calcadas puma visão partic~ 

lar da natureza e das sociedades humanas e que podem ser resumi

das nos seguintes termos (p. 16): 

"Em outlLa.6 palavlLct.6, 0.6 plLe.6.6Upo..6tO.6 .6ub 
jacente.6 ã.6 dua.6 pJr.ime~lLa.6 plLOpO.6~çoe.6 
.6ão que 0.6 homen.6 .6ão ~ntlL~n~ecamente a.6 
.6oc~a~.6,ma.6 lLaC~On~.6 e que ele.6 U.6alLam 
.6ua lLac~onal~dade palLa clL~alL alLlLanjO.6 ex 
telLnO.6, uma .6oc~edade com lLeglLa.6 de eqrrZ 
dade oblL~gatõlL~a.6, que contlLolam' a ex~ 
plLe.6.6ão de .6ua.6 tendênc~a.6 ·egoZ.6t~~a.6 a 
6~m de max~m..{.zalL o bene6Zc~0 coletivo." 

Com base nas implicações subjacentes a essas propOS1-

ções, Deutsch analisa as condições em que uma .ineqUidade pod~ 

ria ocorrer. Por força da primeira proposição? se uma pessoa 
. .. . 

espera poder tirar vantagem de, uma situação-, comportando-se in~ 

q\Jitativamente, ela o fará; desde qU'e ac'redite que terá suces-

so, pois, afinal, o homem é amoral, mas raci?nal. Da se gunda 

proposição, deri~a-se que, nessa m~sma situação~ um grand~ nume 
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ro de pessoas, por não terem a convicção de sucesso e por re

ceio da punição do grupo, perceberi· que pode maximizar o total 

de interesses pessoais ao final da relação se resistir ã tenta

çao de receber mais do que merece. Há circunstâncias, no entan 

to, em que as puniçoes potenciais não são suficientemente for

tes para evitar a tentaçao de ob.ter vantagens; nessas condi"ções, 

é que ocorre a ineqUidade. Em outras circunstâncias, a ineqUi 

dade pode ser acidental e não intencional. 

As conseqüências de uma ineqUidade (proposições c e 

d), segundo Walster et aI., são as mesmas a que Adams se ref~

riu, sob a influência da teoria de dissonância cognitiva: a inc 

qUidade produz tensão e essa tensao gerará comportamentos par~ 

redução da ineqUidade e restauraçao da eqUidade anterior. A 

maior parte dos trabalhos de Walster e seus colegas está centra 

lizada nas conseqüências da ineqUidade. 

Segundo esses autores, há dois tipos de tensao experi 

enciada pelo beneficiário de uma situação ineq~itativa: "ten -

são d e r e tal i a ç ã o " ( o u me do d e r e tal i a ç ã·o ) e " te n são d o a u to -

conceito" (ou perda da auto-estima). Quanto aos tipos de ten 

são sofridos pela vítima, não receberam um nome específico, mas 

constituem uma g~ma variada de emoções, tais como raiva e res

sentimento. 

As evidências empíricas em rel~ção ã tensao 

te de uma ineqUidade são bastante raras, lacuna essa 

por Adams e Freedman (1976), já referida anteriormente. 

resultan 

apontada 

A ten 

sao, segundo eles, vem sendo mais usada não com~ uma variável 

interveniente no processo observá~el de ineqUidade, mas como um 

constructo hipotitico de ligação entx~ a percepção de ineqnid~ 

de numa relação· interpessoal e a tendência de buscar alívio da 

tensao pela recuperação da eqUidade. 

Em contrapartida, a quarta proposiçao gerou um grande 

nGmero de pesquisas, com alguns resultados consistentes. Nesse 

as p e c to, Wa 1 s t e r e tal.. i n c o r p o r a r a m n o v as· c o n t r i b.u i ç õ e s ã t e 0-

ria,especialmente quando. tratam de tipos d~ ~estauração da e~lli 

dade e ·de determinantes ~a ~scolha do modo de redução da eqllid~· 

de, tópicos esses que serão abordados adiante. 
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-A extensao proposta por Walster e seus colegas a teo 

ria da eqUidade de Adams pode ser sintetizada nos quatro aspec

tos que se seguem: 

- Fóraula ~a eq;idade 

Como a equação aritmética de Adams não comportava v~ 

lores negativos para inputs e outcomes, Walster et aI. aprese~ 

tam uma nova fórmula, a qual, embora mantendo a mesma estrutura 

anterior, prevê a incorporação de valores negativos. 

Os in~uts com os quais um participante contribui para 

uma relação podem lhe assegurar recompensas (inputs ativos) ou 

custos (inputs passivos). Da mesma forma, os outcomes são def~ 

nidos como as conseqÜências positiva3 e negativas (recompensas 

e custos) que um participante é visto como tendo recebido no 

curso de uma relação interpessoal. Tal como Adams, Walster e 

seus colaboradores concebem que a eqUidade ou a ineqUidade "is 

in the eye of the beholder", ou seja, é·o percebedor que avalia 

os inputs e outcomes e conclui se uma relação é eqUitativa ou 
-nao. 

As virias vers~es da equaçao' da eqUidade, inclusive a 

de Walster et aI., foram alvo de sérias objeções, o que veio g~ 

rar intensa controvérsia sobre que fórmula poderia ser capaz de 

descrever de modo mais acurado o princípio da eqUidade e s o.b re 

que pressupostos implícitos poderiam estar regendo a combinação 

das virias informaç~es a respeito dos inputs. 

Tipos de res~auraçao da eqaida~e 

-Walster e seus colaboradores propoem 2 tipos distin-

tos de técnicas para a restauração da eqUidade: r~stauraçao da 

"eqUidade real" e restauração da "eqUidade psicológic·a". Assim~ 

o percebedor da ineqUidade pode realmente mudar uma relação in~ 

qUita~iva para u~a eqUitativa alt~rando·a dis'tribuição percebi

da dos recursos, ou pod~ distorcer psicologicamente sua percep

ção de uma situação ineqUitativa de modo. que passe a consideri

la como justa. No primei"ro caso, a mudan.ça· na peFcepção pode 

ser alcançada pela modificação efetiva n~ qualidade ou quantid~ 
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de dos inputs e/ou outcomes sendo avaliados, tanto os próprios 

quanto os do outro. No segundo cas~, a eqUidade i restaurada, 

deixando intactos os inputs e os outcomes, mas simplesmente mu 

dando a avaliação sobre o valor de cada um, ou seja, "distorcen 

do a realidade" com base em elementos cognitivos. 

Esp~cificando as formás que essas virias alterações 

podem assumir, Walster e seus colegas alinham umasiriede tecni 

cas, quer da parte do causador da injustiça, quer dos observa 

dores (a terceira parte ou alocador), quer da vítima da injusti 

ça. 

Dentre as técnicas de restauraçao real da eqUidade em 

pregada pela vítima, são descritas o pedido de compensação ao 

causador da injustiça e a retaliação. A compensação e a mai~ 

popular porque, além de restaurar a eqUidade~ traz benefícios 

reais ã vítima. E a retaliação, alim de restaurar a eqUidade, 

leva a que nesse processo o causador põssa se eximir de justi

ficar sua atitude. As tentativas de restauraçao ,psicologica, 

segundo, Greenberg e Cohen (1982), são consideradas como "justi 

ficativas", tanto para o causador como para a vítima da injus

tiça, embora as conseqUências de utilização d'essa ticnica difi 

ram de um para outro. 

A formulação de respostas ã tensao derivada de uma 

situação de injustiça, baseadas nas técn~cas acima aludidas,foi 

objeto de severas críticas por parte de alguns autores, particu 

larmente de Utne e Xidd. 

Nesse sentido, Utne e Kidd, (1980) sustentam uma tese, se 

gundo a qual esse tipo de respostas na? esgota as estratégias 

de redução de 'eqUidade de que as pessoas podem dispor. Segundo 

esses autores, as ,atribuições causais saQ extremamente importan 

tes na determinação do grau de tensao provocado por uma ineqUi

dade. Essas atribuições podem levar à reaução ou ã eliminação 

da tensão sem alterar a percepção da ineqUidade 'inicial. Os in 

divíduos não têm necessriamenie que recorrer a alteração real 

em seu s pró p r i o s in pu t se, ou t c o me s, ou nos da. s d e ma i s, v u ã di s 

torção cognitiva para res.taurar a eqUidade. Pelo' contririo, a 

percepção da ineqUidade pode ser mantida intacta e a eliminação 

da tensão ocorrer se o indivíduo lançar :mao ,.ae' atribuições 
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na forma de informaçio adicional sobre as intenç~es e capa

cidades dos participantes da relaçãó. 

- Escolha da técnica de redução da ineqHidade 

-Walster e seus colaboradores propoem dois corolarios 

na tentativa de prover uma base preditiva quanto ã tecnica de 

reduçio da eqUidade que será selecionada pelo indivíduo para 

restaurar a eqüidade: 

a) quanto mais adequada uma·tecnica de reduçio for 

percebida pelo causador da ineqUidade, mais provavelmente ele 

utilizará essa tecnica. o grau de adequabilidade de uma tecni-

ca ê definido como a extensio com que ela restaurara exatamente 

"'d d a equl. a e~ 

b) quanto menos custo o causador percebe que uma téc

nica exige, mais provavelmente ele usar~ essa técnica. Es~e se 

gundo corolário indica que técnicas que impliquem maiores cus

tos, como por exemplo, auto-puniçio e co~pensaçio., terao menos 

probabilidade de serem usadas do que as técnicas de justificati 

va; desde que essas tenham alguma credibilida~e para o indiví 

duo. Infere-se t.ambém que a vitima da injustiça tendera com 

maiorprobabilidede a exigir compensaçio do ~ue o causador se 

dispora a garanti-la, obviamente pelas implicações de custos 
., 

que a1 se fazem presentes. 

- Maior aplicabilidade da teoria da eqUidade 

A teoria da eqUidade, n~ concepçio de Walster e seus 

colaboradores,. se aplica a um é}mplo e~pect.ro de .fenômenos da Vl. 

da social. Até ~ntio, a atividade de pesquisa se restringia as 

relações empregado'r/empregado, envolvendo' recompensas financei 

ras·em troca de trabalho. Em sua nova ve~sao, a' teori~ da e~Ui 
dade tenta explicar as percepções de justiça e reações ã injus

tiça nas relaç~es de exploraçio entre o causador de injustiça e 

sua vitima, nas relaçõe; de ajuda entre um iilintro~o e um rece 

bedor e nas relações intimas de casais. 



52 

2.3. Revisão Crítica da Teoria da EqUidade 

Graves restrições vêm sendo feitas ã teoria da eqUida 

de' no decorrer das duas últimas décadas. As c;ríticas envolvem 

múltiplos aspectos, desde os pressupostos gerais em que se as

senta, passando por problemas te6ricos em sua formulaçio, até 

restrições metodológicas aos estudos empíricos levados a ~abo 

para a verificaçio de suas premissas básicas. 

Para fins do presente trabalho, é suficiente aprese~ 

tar apenas uma visio geral do debate que se criou em torno ~3 

teoria da eqUidade, razão pela qual serão trazidas ã discussão 

algumas das principais objeções que lhe foram dirigidas, em pa~ 

ticular modo por Ziviani (1981), Mikula (1980) e Deutsch(1985), 

que, de certa forma, resumem a totalidade do material 

disponível na literatura sociopsicológica. Mercê das 

crítico 

lacunas 

qua a teoria da eqUidade apresenta,sur&iu na psicologia social 

uma concepção teórica alternativa sobre justiça distributiva 

a abordagem multidimensional, cujo repre,entante ,de maior ex

pressão é o psicólogo social Morton Deutsch. 

Mikula (1980) sintetiza as críticas' gerais a teoria 

da eqUidade em duas linhas principais de argumentação. Em pri-

meiro lugar, a teoria da eqUidade superestima a extensão do com 

portamento que procura explicar. Em outras palavras, a preocu-

paçãó com a justiça nem sempre é a ~redo.inante e nem sempre se 

faz presente na in~eração social. Em segundo lugar, mesmo em 

situações sociais nas ~uais questões sobre justiça são prevalen 

tes, a norma da eqUidade é apenas ,uma das normas possíveis que 

podem ser evocadas para in{luenciar o ~om~ortamento. 

S~gundo Mikula, os teóricos da eqUidade extrapolaram 

a importincia das idéias de justiça nas {nterrelaç~es sociais. 

De ~enhum modo, podem ser consideradas co~o a força motivad6ra, 

única e exclusiva, a impulsionar os indivíduos ã ação e a expl~ 

car a interação social. Cita Leventhal (no pre~o) que afirma 

que "o interesse de, indivíduo pela justiça é apenas uma força 

motivac~onal entre muitas outras que afetam'á pe~cepção e o com 

portamento, •.. e 'geralm~nte é uma força mais fraca que outras~ 

Rã que.assinalar muitos outros motivos'qu~ se s?brepõem aos 'mo-
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tivos de justiça, tais como ajudar aos outros (Schwartz, 1977), 

obter poder (Homan-õ, 1976), -ganhar aprovaçao, manter objeti-

vos comuns. 

Por outro lado, mesmo em situaçoes em que é explicito 

o motivo de justiça, a teoria daeqUidad~ é falha na medida em 

que assegura que o princípio da proporcionalidade abrange todos 

as demais na regulação dos processos de alocação de recursos. 

Homans (1976), por exemplo, defende a posição de que igualdade 

e eqUidade são a mesma norma ao dizer que se as pessoas são iguais 

em contribuição sua recompensa será igual, o que satisfaz as 

condições da justiça distributiva (eqUidade). 

Mikula se enquadra entre os proponentes de uma concep 
-çao multidimensional de jugtiça, considerando que pelo menos 

três normas principais operam em situações em que problemas de 

justiça estão em jogo: eqUidade, igualdade e necessidade.Essas 

normas têm requisitos situacionais peculiares, varíam na conve

niência de aplicação a diferentes situações e implicam diferen 

tes conseqUências para os participantes de uma dada situação. 

A posição crítica de Miku1a contra a teoria da eqUidade 

ser apreciada quando afirma (1980, p. 66): 

"Ape..6aJt da.6 d-tóe.Jte.l1.ça.6 doc.ume.l1.tada.6 11.0.6 
al1.te.c.e.de.l1.te..6,. ade.quab-tl-tdade. e. C.OI1..6e.
qaêl1.c.la.6 da.6 dJÓe.Jte.l1.te..6 11.0Jtma..6, 0.6 te.óJt-t 
C.O.6 da e.qa~dade. pe.Jt.6-t.6te.m e.m .6ua -t11..6-t.6 ~ 
têl1.c.-ta de. que. 0.6 tJtê.6 t-tpO.6 de. I1.OJuna6 .6ã.o 
.6-tmple..6me.l1.te. ve.Jt.6õe..6 e..6pe.c.-ta-t.6 de. C.Ol1.tJt-t 
bu-tçõe..6 ou da 11.0/tma de. e.qU-tdade.. O pe..6~ 
da e.v-tdêl1.c.-ta, pOJtêm, .6uge./te. que. 0.6 mov-t
me.l1.to.6 do.6 te.ôJt-tC.O.6 aa e.~a-tdade. e.m d-tJte. 
ção à paJtc-tmân-ta 11.e..6ta aJte.a ob.6cu/te.cem 
ma-t.6 "do que. c.laJt-tó-tc.hm. n 

pode 

Schwinger (1980), por sua vez, após traze-r exemplos hi~ 

tóricos para comprovar que o princípio da performanc~ (eqUidad~ 

não é.dominante e nem sempre preva1en~e na v~da de povos e ~a

ções, afirma (p."10S): 

nA pJte..6}.jupo.6-tçao do.6 te.õJt-tC.O.6 da . e.qlUda 
de. de. que.. o pJt1.l1.cI.p-to da p/tOPOflc.-tol1.al-td~ 
de. é o ÚI1.-tco e. .6e.mpJte. e.óe.t-tvo COl1.ce.-tto 
de. jU.6t-tça pa.Jte.~e. te.Jt ma-t.6 uma ÓUl1.çã.o 



ideolõg~~a do que uma 6unção ~ientI6i~a 
expli~atlva. Que toda~ a~ intenaç5e~ ~o 
~iai~ devam ~en intenp~etada~ ~oma ~enáõ 
~ont~olada~ pelo p~in~Ip~o da p~apa~~io
nalidade impl~~a um de~eja de que a ~o 
~iedade ~eja ~imple~ e l~v~e de ~ont~ã 
diç5e~. Ne~~e ~entida a p~e~i~ão~ienir 
6i~a, po~~m, di6~~ilme~te pode ~e~ po~= 
~Zvel ... A validade de ab~angên~~a da 
p~n~Z~io da p~apo~~ional~dade não ê de
mon~t~ãvel. Na ve~dade, a pe~qui~a empZ 
~~a ~ob~e a~ de~i~5e~ de alo~ação em pe 
queno~ g~upo~ mo~t~a que ~ob ~e~ta~ ~i~= 
~un~tância~ o p~n~Zp~o da p~opon~ianali 
dade não ê apli~ado ... " -
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Sampson (1980), muito embora partindo de enfoque 

diferente, de igual modo opõe-se ã universalidade do princípio 

da eqUidade, ressaltando ate ser necessário impor limites ã ten 

d;ncia de atribuir, de forma e~agerada, a compreensio do compoE 

tamento de justiça a princípios gerais calcados em. -concepçoes 

universais de funções psicológicas. E completa seu ponto de 

vista afirmando (p. 290): 

"A eqaid~de 6o~ vi~ta ~omo ~endo ma~~ um 
p~in~Zp~o ~o~io-h~~tõ~~o do que um p~in 
~Zpio p~i~olõg~~o." 

Deutsch (1985), em análise crítica ex~ustiva, relacio 

na uma série extensa de objeções ã teoria da eqUidade, ressal -

tando, porém, que algumas delas, de caráter geral, são comparti 

lhadas por muitas outras teorias em psicologia social. Em p ri-

meiro lugar, a teoria da eqUidade é uma teoria quantitativa ap~ 

nas na apar;nciá, enio 'na realidade. Em segundo lugar, hi·que . 
registrar o problema da natureza da e'vidência que a teo·ria gera, 

ou seja, a evidência experimental da teoria da eqUidade ê mais 

ilustrativa do que demonstrativa no sentido em que ela mostra o 

·que poderia acontecer e nao o que deve acontecer. E ainda, os 

conceitos básicos da teoria - inputs e outcomes·- são "deplora

velment'e" vagos, acrescentando que não há especificação quant·o 

ã perspectiva de quem o'~ercebedor está avaliando os .inputs e 

outcomes - se da sua própria ou da perspectiva do outro. 
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A par dessas críticas de natureza geral, Deutsch diri 

ge críticas específicas i teoria da eq~idade no que diz 

to aos seguintes aspectos: 

respei 

a) 'a caracterização nao-estrategica da relação entre 

as partes numa relação de troca, ou seja, a teo~ia da e4Uidade 

ignora o cariter interacional da relação de troca, foca·lizando 

a percepção do problema por parte de um ou de outro partici-

pante da relação; em conseqUência, negligencia os aspectos de 

negociação e barganha envolvidos no processo de obtenção de 

uma definição mutuamente aceitável de eqUidade; 

b) os pressupostos motivacionais implícitos na teoria 

da eqUidade - o homem e egoista, e voltado para a maximização 

de seus lucros, o homem e motivado essencialmente por recompen

sas extrínsecas, a relação qualitativa entre a natureza dos mo 

tivos do indivíduo e das recompensas pode ser ignorada e a mo

tivação do indivíduo para contribuir e função do princípio da 

proporcionalidade - não são sustentados por evidên~ias empíri-

caso Com base nesses resultados, Deutsch contrapõe outros pre~ 

supostos motivacionais e desenvólve um programa de pesqul.sas 

com vistas ã sua comprovação empírica. As~im, por exemplo, 

Deutsch afirma que a motivação do homem pode esta~ voltada para 

o bem-estar do outro e não necessariamente para o seu prôprio 

bem-estar, que a produtividade de um grupo não e necessariamen

te função do princípio da eq~idade, uma vez que a igualdade na 

distribuição pode levar um grupo a uma maior produtividade; 

c) os pressupostos cognitivos implícitos na teoria da 

eqUidade - o modelo do homem racional e econômico - são clàramen 

te deficientes, não so porque a raciopalidade humana e afetada 

por llmitações da capacidade cognitiva do homem, mas t~mbem po~ 

que há evidência considerável de que a raciQnalidade e limitada 

e distorcida por tendenciosidades caracteristicamente 'humanas 

nos processos de tomada de decisão; 

d) a concepção de justiça im~líci.ta_ n.a .teoria da eq~i. 

dade - o valo~ univer~al subjacente aos sisiemas de distribui

ção e a equidade ~ e re~~sada por um·gra~de.n~m~ro de teôritos, 

que defendem a multidimensionalidade do con.caito. A ênfase no 
, 

princípip da eqUidade, segun~o S~mpson, e p~óduto de um padrão 
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historico e cultural particular que predomina na 

ocidental e uma decorrincia do sist~ma ecoD~~ico 

civilização 

capitalista, 

que privilegia valores conducentes à eqUidade, tais como, a com 

petição e o individualismo. 

Restriç~es teoricas especIficas e objeç~es metodo~ógi 

cas à teoria da eqllidade, apontàdas na literatura sociopsico1ó

gica, são descritas, de forma sistematizada, por Ziviani (1981). 

Cita Miku1a, por exemplo, que localiza -tris_fontes de problema 

na c~nstr~ção teórica em pauta: 

a) a capacidade preditiva da teoria da eqUidade é re-

duzida porque não leva em conta a escolha do objeto de 

ção social para julgamentos de eqUidade; 

compar~ . 

b) a inespecificação dos determinantes que levam o 

indivíduo a escolher entre as técnicas disponíveis 

da tensao; 

de redução 

c) a afirmação de que qualquer desvio percebido de 

uma situação eqUitativa conduz necessariamente à- tensao e ares 

postas de redução da tensão é discutida, dentre outros, por 

Utne e Kidd que ressaltam a importância de se considerar, nesse 

aspecto,o papel -da teoria de atribuição de causalidade. 

-Dentre os problemas metodológicos; Ziviani traz a to

na uma crítica de Miku1a às pesquisas empíricas sobre as conse

qUências da ineqUidade e que vale também para os estudos de dis 

sonância cognitiva. Criada uma situação de ineqUidade, o expe-

rimentador observa a r~açao do sujeito enfocando a técnica de 

redução que presume tenha sido a ~sco1hida. Como não é feita 

checagem na ~anipu1ação e -com~ é medida a.pen·as uma das respos-

tas possíveis ã ineqUidade, não há c~mo derivar conclusões se 

a técnica de red~ção esperada não é obse~vada. E~ conseqUência, 

o experimentador não pode concluir se os resu1~~dos nio canfir 

mam a teoria, se o sujeito não experienciou tensão ou se a exp~ 

rienciou, mas restaurou a eqUidade pela uçi1fz~ção de outra tec 

nica que _não a esperadá. 

Ziviani discute ainda um prob1emi da ~eoria da eqUid~ 

de, da maior gravidade p~r ·incorrer e~ falhas incontornãvei~ do 

ponto -de vista da mensuração de variá~ei~, e qp~ comprometem sé 
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riamente sua validade. Trata-se da avaliação dos diferentes 

termos que comp~em as f~rmulas de eqUidade - recompe~s~s, cus

tos, inputs e outcomes - que por não se reduzirem a uma dimen 

são única, não assumem valores passíveis de comparação. As crí 

ticas em torno do aspecto quantitativo da teoria da eq~idade 

sao extensas e diferenciadas, mas por fugirem das finalidades 

precípuas do presente estudo, não serão aqui abordadas. 

Finalizando, cabe trazer a posição crítica de Schwinger 

(1980), especialmente no que se refere ã comparação unidimensi~ 

nalidade/multidimensionalidade do conceito de justiça. Estudan 

do o problema da alocação de recursos e dos conflitos que emer

gem nessa situação, Schwinger afirma (p. 120): 

"Ea~e capl~ulo ~en~ou ap~eaen~a~ evid~n 
cia de que ê ú.til na explicaç.ão e p~edi-:
ç.iio da aoluç.ão de p~oblemaa de alocaç.ão 
(ou con~li~oa) p~eaaupo~ a exia~~ncia' 
de ~~~a p~inclpioa de juatiç.a., e que a 
~eo~a da eqUidade pode ae~ via~a apenaa 
com g~ande di5iculdade ~mouma ~eo~a de 
c~n~ei~oa de ju~~iç.a g~ne~alizad~men~e 
val~da . . A ~eo~~a da eqa~dade p~ove p~e 
diç.õe~ daa ~ea~õea ii injua~iç.a pe~cebi-:
da. O que ê pe~cebido como ·jua~o em ai 
~uaç.õea de alocaç.iio, con~udo, pode ae~ 
melho~ p~edi~o pela abo~dagem do p~incl
pio mú.l~iplo." 

Segundo Schwinger, os psicólogos sociais postulam que 

o confronto entre essas duas abordagens, em última análise, -e 

uma conseq~ência de diferenças na concepção e imagem do homem. 

De u~ lado, a teoria da,eqUidade vê o homem como um indivíduo 

que procura maximizar seu lucro, racionalizando e justificando 

seu comportamento na base de argumentos de proporcionalidade. 

A teoria da multidimensionalidade, por seu turno'" postula que o 

indivíduo tenta e se dispõe a resolver conflitos de àlocação n~ 

ma base consensual, recorrendo a normas reconhecidas e aceitas 

por todos. E conclui sua análise comp~rativ~ afirmando que a 

abordage~ multidimensional (p. 121): 

" pode pa~ece~ 
no en~an~o, ú~il: 
aide~a aa no~maa 

mui~o o~-i..mia ~a, é" 
uma ~eo~a que con

de jua~iç.a' como' ina 



t~umento~ pa~a ~e~oluçio de con6llto~ 
p~oplcla o quad~o de ~e6e~ênc~a ne
ce~~á~lo pa~a a lnve~tlgaçio de po~~l 
bllldade~ de ~e~olução con~t~utlva de 
co n6llto~ . " 
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2.4. A Abordagea Multidimensicnal do Conce.ito de .Justiça 

A teoria da mu1tidimensiona1idade do conceito de ju~ 

tiça resultou de um movimento crítico entre os psicólogos so

ciais diante da pressuposição de que ~ eq~idade seria o único 

princípio válido para a solução dos problemas de justiça que 

permeiam a vida social. Por toda a década de setenta, é inten

sa a reação de um considerável segmento da _psicologia social 

aos postulados teóricos e aos resultados empíricos que ate en

tao prevaleciam na literatura especializada •. É bastante signi 

ficativa a produção científica que passou a representar, a par

tir dessa fase, uma via teórica alternativa para o estudo e o co' 

nhecimento das questões de justiça que afetam o çomportamento 

social. 

Dentre o expressivo número de psicólogos sociais que 

propõem. como necessiria a consideração de mú1~ip10s princípios 

de justiça distributiva na regulação das relações interpessoais 

envolvidas' nos processos de distribuição de recursos, destacam 

-se Deustsch (1974, 1975, 1976, 1977 a,1977 b, 1979, 1980 a, 

1980 b, 1985); Fo1ger (1983); Gergen, Greenberg e Willis, (1980); 

Greenberg e Cohe-n (-1982); Kahn, Lamn e Nelson (1977); 

Utne (1978); Lerner (19'74, 1975, 1977, 1980); Ler'ner 

Kidd e 

e Lerner 

(1981); Lerner, Mi11er e Ho1mes (1976); Leventha1 (1'976 a, 1976b, 

1980); Messick e Cook (1983); Miku1a ('198Q a,- 1980 b); Miku1a 

e Schwinger (1978); Morgan e Sawyer (1967); Reis eCruzen (1976); 

Sampson (1969, 1975, 1977); Sha~iro (197~) e Schwinger (1980). 

. -. Para fins do presente estudo, n"O entanto, serao desta 

cadas apenas algumas dessas contribuições, especia1merite as de 

Deutsch, pela evidente Fe1ação que mantim ~pm a investigação 

ora proposta. Comp1emen~armente, serão descritas as principais 

idéias ae alguns ~os representantes mais proeminentes dessa cOE 

rente teórica, como Lerner, 'Leventha1, 'Miku1a e Sampson, com' o 

propósito de propiciar um quadro mai·s. a~p.10 de referin-



59 

cia para o atendimento das ques~oes bisicas suscitadas por 

e s t e és t·u do. 

Deultsch 

Para Morton Deutsch (1985), o conceito de justiça,tal 

como assinalado anteriormente~refere-se ã distribuição de condi 

ções e bens que afetam o bem-estar individual, estando incluí

dos em bem-estar individual os aspectos psicológicos, fisiologi 

cos, econômicos e sociais. O conceito de justiça, assim conce

bido, esti intrinsecamente ligado, além de ao bem-estar indjvi. 

dual, ao funcionamento da sociedade. 

Subjacentes ao conceito de justiça estao . diferentes 

valores que, a bem dizer, definem a justiça ·e ~ na escolha de 

qual valor prevalece ou deve prevalecer na determinaçio dos di

ferentes sistema sociais de distribuiçio de recursos que se con 

centra a maior atenção de Deutsch. Em que condições essa esco

lha é feita e quais as conseqUincias des~a escolha para os indi 

v~duos, grupos e sociedades resumem, a grosso modo, o cerne do 

problema da justiça investigado por Deutsch •. 

-Segundo Deutsch, "os valores naturais de justiça" sao 

aqueles valores que promovem a cooperação social efetiva, a qual, 

por sua vez, assegura o bem-estar individual. 

O conceito de cooperação, central no pensamento 

Deutsch,~ entendido co~o incluindo a elaboração de meios de 

por outro e o 

engajamento 

de 
-nao 

de-

em 

interferincia ou importunação de ~m indivíduo 

senvolvimento de procedimentos aceito~ para ~ 

conflito e co~p~tição. A determinaçio desses 

das circunstincias externas que confront~m o 

teristicas peculiares de seus membros. 

meios - função e 

grupo 

Partindo da "crença em um mundo justo" 

M i 11 e r , 1 9 7 8), Deu t s c h (1 9 85, p. 36 ) a f i r l1!a q u ~ : 

" o~ valo~e~ di~t~ibutivo~ que. ope~am 
num mundo ju~to depende~ao e devem depen 
de~ de UMc.u~tâ.nuM ... (~~ol . não implic.a 
que a ju~tiç.a é c.ompletam.ente ~itu.a
c.ional. H~, ~em d~vida, algum~~ c.~ndi-

e das carac"-

(Le rne r e 



~õe~ mZnima4 de bem-e~t~~ individuai e 
de dignidade huwana que ~ão nece~6á~a4 
pa~a ~u6tenta~ a paJLt.iéipação coopvLativa 
continuada na4 atividade4 do g~upo e 
vice-veMa. I' 

Por outro lado, ao analisar o problema da 

social,Deutsch (1985) admite haver tambem condições 

ordem social e na integridade grupal necessárias ao 
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-cooperflçao 
., " mLnLmas na 

bem-estar 

individual e ã dignidade humana, e traz ã tona problemas sociais 

para cuja solução urge a ampliação do conhecimento sobre justi

ça (p. 36): 

"Fome, ~oubo, de6o~dem civLf.. e v.{,olê.nua 
~ão ge~almente p~evalente4 em ~ociedade4 
ca~acte~zada6 po~ 6alta de planejament~ 
i'{'de~ança lne6lcaz, o~ganlzação caõtlca, 
~ede6 de comun.icação pob~emente de&envoi 
vlda6 e alocação ln6u6lclente de ~ecu~~ 
~o~ pa~a o de6envolvlmento e" utiilzação 
de ~ua~ capac.idade4 p~odutiva4." 

Apoiando-se nesses pressupostos gerais, Deutsch formu 

la três hipóteses básicas' a partir das quais é possível inferir 

as cond·ições determinantes dos valores essenciais de justiça que 

regulam os diferentes sistemas de distribuição de recursos 

(p.·38): 

"Em Jr..d..a.çõu coope~a.tlva4 na~ quai4 a p~o 
dutlv.idade econôm~ca é o objetivo p~lncr 
pai, a eqüldade em vez da 19ualdade o~ 
nece6.6ldade 6e~ã o p~nc1.plo domlnante 
de jU6tiça dl6t~but.{,va~ 
Na6. ~elaçõe6 coope~a.tlva4 na6 qUtU:6. a 
p~omoção ou manutenção de Kelaçõe6 40-
cla.{,4 ag~adável6 é o objetivo comum, a 
igualdade 6e~ã o p~ncZplo dom~nante de 
jU6tlça dl6t~ibutlva . 

. " NM ~elaç.õe6 coopeJtatlva6 na-6 qual6 a 
p~omoção do de6envolvlmento pe660al.e.do 
bem-e6ta~ pe660al é o objetlvo ~omu~, a 
nece66.i dade 6.eJtá o pJt-lncZplo do·mlnante 
de j u6tiça dl6 tJtlb utlva. " 

. -
As idéias que estão implicadas na primeira 

podem ser resumidas, segundo as próprias .p.alavr.a~ de 

nos s.eguintes termos (p. 40): 

hipótese 

Deutsch, 



" ••• ~ e. um ~i~tema. c.oopvr..a.tivo e~ tã. olt.i 
e.nta.do palt.a o aumento de ~ua plt.odutivi~ 
dade. ec.onômic.a, ~ua tendênc.ia Jt.~c.ional 
~elt.ã. aloc.alt. ~ua~ nunçõe.~ ec.onômic.a~ e 
be.n~ palt.a u4á-lo~ e~e.tivamente, ma4 alo
c.alt. 4ua4 lt.e.c.ompen4a4 (ben4 de c.on4umol 
de ac.olt.do c.om a nec.e44idade ou igualdade 
(~e mai4 ~ue uma 4imple4 nece44idade e4-
tã. di4pon~vel). No entanto, é também 4U 
gelt.ido qu~ patologia~inelt.ente4 ã exten~ 
4ão d04 ValOlt.e4 ec.onômic.o~ pOlt. toda a 40 
c.iedade e ã tentaçio de ac.umulalt. podelt. 
p~~~oal podem dalt. olt.igem a um pJt..i.nc.1.pio 
de eqaidade que aloc.a lt.ec.ompen4a4 ec.onô
mic.M e podelt. pol1.tic.o, a44im c.omo 6unçõM 
e ben4 ec.onÔmic.04,ãquele4 que palt.ec.em 
c. o ntlt.i b uilt. m U4 p alt.a o 9 lt.Up o . r, 

Com relação a segunda hipótese, Deutsch 

que (p. 41): 

" • •• O eJt..i.nc.1pio da igualdade é mtÚ6 aplt.o 
plt.iado a plt.omoção de lt.elaçÕe4 pe4~oai~ 
aglt.adã.vei~. Ele ~upolt.ta a ba4e palt.a ,o' 
lt.e~peito mútuo que é 4ubjac.ente. a tai~ 
lt.elaçÕe4, e não evoc.a emoçõe~ nOÚVM que 
~olapam e~~a4 lt.~laçõe4." 
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sustenta 

Na defesa da importância da perspectiva igua1it~ria, 

Deutsch re~salta que a igualdade não implica' tratamento idinti

co a todas as pessoas, independentemente de qualquer circunstân . -
cia particular. Assim, reconhecer e gratificar o desempenho de 

alguém não diminui 'aqueles menos homenageados anão ser que as 

pessoas se vejam como ~arte de uma relação competitiva; ao con

trário, se as pessoas se percebem'como parte de uma comunidade 

cooperativa, elas se sentem gr"à.tifica.das fluan'do, algum membro re 

cebe uma honraria. E conclui (p. 42): 

"A .i.n~i4tênc.ia em tlt.atalt. a4 pe4.40a4 . 'de 
noJt.ma idêntic.a, ~em levalt. em c.onta a~ 
c.ilt.c.un~tânc.iM,é um p~eudoigualitalt.i4mo, 
que gelt.almente ma4c.alt.a dúvida4 . bã.~Lc.a~ 
ou a ambivalênc.ia a lt.e4peito do ~omplt.o-· 
mi~4o de alguém c.om valOlt.e4 igualitª-
tio~ ." 
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A terceira hip5tese de Deutsch sugerê que hi circuns 

tincias em que urge considerar as nece~sidades mrnimas bisicas 

do indivrduo, de cuja satisfação depende sua sobrevivência, de

senvolvimentp e bem-estar. Nessas ocasiões, é'imperioso para o 

grupo que o indivrduo tenha acesso a recursos que preencham suas 

necessidades, independentemente do fato de que fazer isso seja 

socialmente eqüitativo ou igualitário. Em caso contrário, isso 

virá em detrimento do interesse do grupo sobre seu bem-estar e 
será também prejudicial ã capacidade futura do indivrduo em pa~ 

ticipar do grupo como um membro apto e competente. Nesse sen

tido, Deutsch assinala Cp. 43-44): 

"A de.6pe-i.:to da..6 a.mb-i.gl..Úda.de.6 e pJtob.te
ma..6, há .6-i.:tua.çõe.6 em que não é d-i.óZc-i..t 
-i.den:t-i.6-i.ca.Jt que a..tguma..6 pe.6.6oa..6 :têm ne
ce.6.6-i.da.de.6 .tegZ:t-<.ma..6 e uJtgen:te.6 que na.o 
e.6:tã.o .6endo .6a.:t-i..6óe-i.:ta..6em :ta.-i..6 .6-i.
:tua.çõe.6, a. a.p.t-i.cnção do va..toJt d-i..6:tJt-i.bu:t-<., 
vo da. nece.6.6-i.da.de nã.o .6eJt-i.a. pJtob.temã.üca..lr 

A hip5tese geral que determina que um tipo de orienta 

ção, e não outro, tem maii probabilidade 'de predominar num gru

po ou sistema social é designada por Deutsch como "a lei crua 

das r e I a ç õ e s s o c i a i s" • E m ou t r as paI a v r as, a e x p li c a ç ã o dos d ~ 

terminantes de processo~ construtivos e destrutivos de 

ção de conflito está ba,seada na hip5tese de que "as 

resolu-

-conseque~ 

cias trpicas de um dado tipo'de relação social tendem a eliciar 

essa relação" CP. 44). Segundo essa lei, é possível a Deutsch 

a f i r m a r, que Cp. 6 9 -:- 7 O) : 

" a. coopeJta.çã.o -i.nduz e é indu~-i.da. poJt 
uma. .6-i.m-i..ta.Jt-i.da.de peJtc~b-i.da. "nl1.6 cJten"ç;a.~ e 
a.:t-<.:tude.6, uma. pJton:t-i.da.o pa.Jta. .6eJt u~.t, 
comun-i.ca.ção a.beJt:ta., a.:t-i.:tude.6 conó-i.a.nte.6 
e a.m-i.gáve-i..6, .6en.6-i.b-i..t-i.da.de a. ~n:teJte.6.6e.6 
co mun~ •.• o Jt-i.en:ta.çã.o no .6 en:t.i.do de a.u
men:ta.Jt o podeJt mú:tuo em'vez de d-i.ó~Jten 
ça..6 no podeJt." 

Cumpre assinalar que, embo~a fazendo prevalecer o ca

ráter situacional da just1ça"Deutsch (1979) teorizou sobre a 

influência de fa~Dres de per~onalida~e na pr~disposição de.res-
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postas motivacionais diferenciadas aos distintos sistemas de 

distribuição de recompensas. Segundo Deuts~h, nenhum sistema 

de recompensas é, por si só, intrinsecamente motivante para os 

seus participantes. Alguns fatores podem pre~ispor um indiví-

duo para responder diferencialmente ã competição ou cooperação: 

valores culturais, características de personalidade, requisItos 

da tarefa e determiaantes situacionais. 

A discussão em torno da natureza e do grau com que 

variáveis situacionais afetam o comportamento social de justiça, 

por se constituir no problema central focalizado por esta inv2s 

tigação,será retornada no capítulo subseqUente e ampliada em sua!; 

perspectivas pelo exame dos achados empíricos de Deutsch 

outros autores. 

Leventhal 

Leventha1, embora integre a corrente teorica 

e de 

que. 

atribui caráter mu1tidimensiona1 ã justiça, desenvolve seu tra

balho muito mais sob a perspectiva da justiça processual do qce 

da justiça distributiva. 

Leventha1 desloca a ênfase do estuno de justiça em 

psicologia social para a perspectiva do a1oc~dor, aquele que de 

cide como as recompensas e recursos devem ser distribuídos no 

grupo. Nesse estudo (1976 a), destaca a" importância de diferen 

tes normas de alocação que especificam critérios através dos 
. . . -' -quais a d1str1bu1çao e definida como justa. Sugere que o a10ca 

dor, ao selecionar as normas de alocação, baseia-se nao apenas 

em suas - abstratas de justiça, fim concepçces comQ um em S1 mes-

ma, mas também na previsibi1idade q-ue qüa1quer norma permite 

e nos benefícios esperados associados a uma norma particular. 

Assim, uma alocação eqUitativa poderia indicar ~ iref~rênci~ do 

alocador po"r essa concepção de justiça, mas também um desejo de 

maximizar a produtividade ou estimular o desempenho futuro. As 

normas podem ter, porta~to, um grande valor. ins"trumenta1 para o 

alocador ~, dependendo d~ seus objetivos e de circunstâncias, 

virem a" ser usadas em função de urna perspectiva utilitarista. 

A partir de urna adaptação do modelo de utilidade esp~ 

rada, comum em te o ri as e conômi c as de tomada de. deéisão, Le ven th a 1 
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desenvolveu um sistema de preferências de alocação, que tambem 

aplicou às preferências por procedimentos de alocação(justiça proces

sual).Em resumo, Leventha1 afirma que o indivíduo tem virios ob 

jetivos em qualquer situação de escolha e uma serie de expecta

tivas em relação às suas chances de obtenção desses objetivos, as 

quais variam de acordo com a escolha. A partir do conhecimento 

do peso proporcional de cada um-desses aspectos, é possível calcular a 

força da preferência que o indivíduo teri por cada uma das dis 

tribuições que poderi empregar em sua alocação; ele escolherã a 

de maior força, ou seja, a de mais alta utilidade esperada. 

Leventha1 inclui seu modelo inicial de julgamento de 

justiça (1979, 1980) dentro da teoria de preferência de aloca

ção, partindo do pressuposto de que a equanimidade pode ser um 

dos objetivos do indivíduo: ela influencia ~ escolha do princí 

pio distributivo ou processual de maneira aniloga à dos demais 

objetivos que moyem. o indivíduo, quais sejam, maximizar a pr~ 

dutividade, preservar a harmonia grupal. 

Aplicando esse modelo na predição de preferência por 

procedimentos de alocação, Leventhal estabelece que para cada 

um dos sete componentes processuais de alocação (seleção de 

agentes, estabelecimento de regras bãsicas, coleta de informa 

ção, tomada de decisão, salvaguardas, recursos e,mecanismos de 

mudança) hi arranjos processuais alternativos. O indivíduo ava 

lia cada uma dessas alternativas em termos de sua utilidade es

perada, considerando não só a força dO$ objetivos relevantes, 

mas também as probabilidades subjetivas de que os objetivos re

levantes serão atingidos. 

Na anãlis~ crítica que faz.do trabalho de Leventhal, 

Deutsch sugere que alguns problemas deixam de ser respondidos 

pela teoria, tais como: o que determina a -im~órtincia relati~a 
" " 

que um indivíduo atribui aos virios objetivos que poderiam ser 

obtidos por uma dada alocação e o que determina suas expectati. 

vas sobre as chances de alcançar esses ~irios ~b~etivos atrav~~ 

de uma dada alocaçãoZ Nesse sentido, ccnclui que uma atividade 

maior de pesquisa"se faz n~cessiria ~~r~ determinar como as p~ 

sições pessoais do alocador ~ dos vãri~s r~c~bedores p6dem afe

t a r sua i d e o I o g i a e sua r e a ~ a o ã s d :i: f e Ire-m. te" s" n o r ma s d e a I à c ~ ç ã o 
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e, ainda, como os grupos efetivamente funcionam sob a inf1u 

encia de diferentes sistemas de alocaçio. 

Lerner 

Na literatura sociopsicolõgica sobre justiça,a contri 

buiçio de Lerner i resumidamente referida como 

"crença em um mundo. Justo." 

a teoria da 

Partindo de uma visio oposta ã da teoria da eqUidade, 

segundo a qual o homem forja a justificativa do desempenho e 

do merecimento para mascarar sua tendência intrinsecamente ego

ísta, Lerner (1980) credita ao merecimento um papel central nas 

considerações sobre justiça. Uma pessoa. i vista como merece-

dora de um out~ na medida em que satisfaz as 

socialmente definidas para sua obtençio. 

pri-condições 

Lerner concebe as origens dapreocupaçio com a justi

ça na infância, como uma conseqllência necessaria do desenvolvi

mento cognitivo, que propicia ã criança o sentido de direito e 

de merecimento. Nesse processo, o indivíduo adquire consciên 

cia de que, nUr.la mesma situaçio, ha varios modos de atingir de

terminado objetivo e que i geralmente vanta]osoabdicar de uma 

satisfaçio imediata, mas menor, por uma satisfaçio futura, mas 

maior; a expectativa d~ uma gratificaçio imediata i assim subs

tituída gradualmente pela promessa de uma gratificação adiada. 

Essa mudança leva ao desenvolvimento de uma "psicologia do di

reito": as expectativas cognitivas se transformam em expectati

vas not'lliativas do que "deve" acontecer. Nessas condições, o in 

divíduo faz um "contrato pessoal" com ele JIlesmo: ele concorda 

consigo mesmo em fazer certas coisas -e em de~istir de outras 

tantas na convicçio de que disso resu1tario outcomes desejados, 

de que obtera o que merece e o que tem direito o a receber. EOm 

conseq~ência, ele moldara sua vida e suas atividades em 

de s s e c o n t r a t o e d o c o n c e i t o de d i r e i to, P o r q uoe i s sol h e 

vantagens. 

torno 

trara 

Simultaneamente, 00 indivíduo tem consciência de que a 

observância desse °contr~to n~o depende sõ d-ele,. mas da estabili 

dade da ordem soçial, razão pela qual ele se"empenhará no senti 

do de que nao apenas ele, mas todos os demais, recebam aquilo 
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a que têm direito e que merecem. Isso estabiliza a relação en 

tre o conceito de direito e o compr~misso com a justiça. Lerner 

acrescenta que os indivíduos expressam interesse na justiça pa

ra os outros porque reconhecem possíveis conf~itos de interesse 

entre as pessoas. Esse entendimento e o reconhecimento de que 

alguns outcomes so podem ser al~ançados pela cooperação fazem 

com que as pessoas compreendam a necessidad~ de desenvolver re

gras para a distribuição de recursos desejados por muitos. 

Dessa concepção geral, Lerner deriva o que designou 

oomo a crença num mundo justo: as pessoas precisam acreditcr 

que, no mundo em que vivem, todos geralmente obtêm o que mere

cem (Lerner e Miller, 1978). 

Algumas dessas normas sao apontadas por Lerner(1974): 

a) competição - a performance de cada participante i que decide 

o merecimento; b) paridade - as pessoas merecem o mesmo outcome, 

independentemente de suas diferenças; ·c) eqUidade - a parcela 

de cada pessoa i proporcional a seus investiroentos. e custos; 

d) justiça marxista - os recursos são alocados de acordo com as 

necessidades, independentemente das contribuições. Segundo Lerner, 

em função da variabilidade de situações em que problemas de ju~ 

tiça ocorrem, não há como admitir uma única regra de justiça. 

Lerner e seus colaboradores (1976) propõem uma categ~ 

rização das formas de justiça com base nos tipos de relação exl.S 

tente_ entre os participantes de estruturas sociais definidas 

por essas formas. 'Duas são as dimensões ao longo das quais va

riam os determinantes dessas formas: 

a) relação perce~ida - de id~ntidade. (percepção do ou

tro como a si' proprio); unidade (percepçã~ de similaridade ou 

de pertencer juntamente com o outro); nã9-unidade (percepção de 

interesses conflitantes ou de diferenças pessoa~s); 

. b) objeto de percepção - pessoa (percepção da pessoa 

propriamente dita); posição da pessoa (enq.uant~· ocupante de uma 

posição) •. 

Baseado nessas dimensões, 

eqUidade com a paridade (igualdade). 

Lerner (i975) compara a 

Em ambas, as pessoas per-

cebem uma relação de unidade, mas uma i ~~fere~t~ da outra na 
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dimensão objeto de percepção: na eqUidade,o outro é percebido 

como ocupante de uma posição e,na igualdade,o outro é percebido 

como pessoa. Por outro lado, Lerner (1975) prediz que, numa si 

tuação de interdependência social, quando uma pessoa percebe o 

outro como pessoa e não como ocupante de posição, a relação' se 

transforma essencialmente numa luta por dominação, se a relação 

é.do tipo de não-unidade. 

Mikula 

Miku1a (1980) ao discutir o papel da justiça nas dec! 

sões de alocação deixa patente a importância que atribui às va

riáveis situacionais como fatores decisamente influentes nes 

sas decisões. 

PaIa Miku1a, uma alocação final justa é precedida de 

um complexo processo de tomada de decisão, que envolve três pa~ 

sos: a escolha do objetivo da alocação, a escolha do princípio 

de justiça como critério de alocação e a tradução desse princí-

pio em um modo concreto de alocação. Em cada um desses passos, 

o alocador, via de regra, "não é completamente livre para tomar 

decisões, ra~ão pela qual leva em conta uma série de caracterí~ 

ticas situacionais. No primeiro caso, o alocador, dentre ou-

tras possibilidades, pode considerar a necessidade de prover os 

recursos para a sobrevivência do sistema, de evitar conflitos e 

competividade, manter ou aumentar a produtividade, recompensar 

ou punir certos comportamentos. Na escolha do princípio de ju~ 

tiça, o alocador deve levar em conta a adequabi1idade socia1me~ 

te re~onhecida de cada ~m desses princípios' para certos tipos 

de relações sociais e de situações ,de. a10ca~ão. Na anilise"que 

faz sobre cada princípio, Miku1a se apoia basicamente nos três 

tipos de orientação propostos em estudos anteriores (Deutsch, . ' 

1975; Lerner, 1977; Leventhal, 1976 b; Miku1a, 1977; "Mikula e 

Schwinger, 1978) para especificar a natureza das relações so

ciais" (econ~mica~ de solidarieda4e entre os ~em~ros e bem-es'tar 

individual). 

Quanto às cons~qUências para o gr~po aa escolha de um 

dado princípio de àlocação, Mikula também discute" a influência 

de variiveis situacionais e, de um modo geral," aproxima-se dos 



68 

pontos de vista defendidos por esses mesmos autores. Entre as 

conseqUincias para o sistema social' e para &s relaç~es interpe~ 

soais da aplicação do princípio da necessidade, pode ser apont~ 

da, por exemplo, a promoção de relações afetiyas produtivas; e 

entre as conseqUincias do princípio de eqUidade, a estimulação 

da produtividade. 

Sampson 

Sampson (1969, 1975, 1981, 1983) analisa o problema 

da conceituação unidimensional ou multidimensional da 

sob uma perspectiva bastante ampla. 

justiça 

Segundo Sampson, o contexto histórico e cultural em 

que emergem valores como o individualismo, o instrumentalismo e 

a competição, privilegiados que são pelo si&tema econ~mico cap~ 

talista, favorece sobremaneira a prevalência da eqUidade sobre a 

igualdade. Em contrapartida, em situaç~es sociais em que se va 

lorizam a cooperação e o coletivismo, o princípio igualitário 

de justiça é a tendência mais provável. 

Sampson (1980)enfatiza ainda que o modelo de funciona 

mento humano em que se assenta a teoria da eqtlidade ~ produto 

de condiç~es sócio-históricas específicas, características, por 

exemplo, de segmentos das classes médias e altas. 

Voltado para o estudo do caráter social, Sampson, ba 

seado em RiesmanQ950), distingue as perspectivas de justiça de 

vários tipos de caráter. Na sociedade "orientada .para a 

ção", o conceito de justiça expre~sa as crenças de que 

tradi 

linha-

gens e parentescos garante~ o acesso ~ posiç~es privilegiadas. 

Assim, as tradisões quanto ao mereci~ento são s~gradas e a vio

lação dessas tradições são consideradas como injustas. Nas so 

ciedades "voltadas para si mesmo", o trabalho árduo é ·a sua. pr~ 

pria recompensa; as pessoas não são motivadas por recompensas 

exteriores e nem concebem a justiça em termos' comparativos; os 

padr~es de avaliação de. justiça são internos. A spciedade "vol 

ta da para o outro" é típ.:i:ca dos tempos atua~s e nela a jl'.stiça 

é medida comparativament~. Sampson sugere ainda' que um quarto 

tipo de caráter social: começa a surgir o narcisista, ~uja 
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satisfação de desejos e necessidades é premente e .. 
frustação 

tegridade. 

e sentic!a como injusta e ameaçadora de' 

qualquer 

sua in-

Deutsch (1985, 

Sampson, afirma: 

p. 106), comentando o 

"A.6 pelL.6pectiva.6 de Samp.6otl .6ã.o um bom 
an.t1do:to palLa a.6 :tendênc-La.6 e....6 :tlLe-L:ta..6 , 
palLoqu-La-L.6, ah-L.6:tôlL-Lca.6,-Lnd-Lv-Ldual-L.6:ta..6, 
na p.6-Lcolog-La .6oc..tal em gelLal, e, ma-L.6 
palL:t-LculalLmen:te, na p.6-Lcolog-La .6oc-Lal da 
i U.6 ti ç. a. " 

trabalho de 

Sampson (1983) amplia seus estudos de justiça com uma 

formulação interpessoal dos processos psicológicos. o concei-

to básico é o quadro de referên~ia do discurso, ou seja, a quem 

a pessoa se dirige em suas conversas e gestos, externos ou in

ternos. Nesses termos, justiça é um modo pelo qual as ações do 

indivíduo se tornam inteligíveis e aval~adas por si mesmo e pe-
-los outros; nao se refere, portanto, a um estado interno de ne 

cessidade. 

Uma vez que os indivíduos n~o tratam das mesmas pes

soas em seu pensamento, eles têm visões diferentes da realidade 

social, razão pela qual, em toda interação social, ê indispens~ 

vel a negociação, inclusive em questões de justiça. Como a ne

gociação dificilmente ê uma discussão entre iguais e implica p~ 

der e controle de significados, a busca do ideal de justiça se 

faz- em condições especiais: "uma situação ideal de fala" 

(Habermas, 1973, 1975). A justiça, nessa situação, surgiria de 

um- diálogo entre iguais, livres de p~essão externa, de infl~ên

cias ideológicas ou de quaisquer outras influências dlstorci-

vaso Em outras palavras, segundo Sampson, nésse''processo de 

discurso, as pessoas são livres para examinar, de fo~ma críti 

ca, o seu contexto de interação e chegar a um acordo espont~ 
-neo, sem pressoe~, a respeito da validade de seus reclamos. 
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Ap6s o retrospecto g~ral da teoria sociopsicol~gica 

sobre justiça distributiva, a partir do qual é possível acompa

nhar a evolução no estudo do tema, bem como suas principais ra 

mificações te6ricas, cabe trazer ã baila alguns estudos e pes

quisas diretamente relacionados às questões básicas focalizadas 

no presente trabalho. 

Uma das preocupações centrais da psicologia social, 

senão a maior, é determinar em que medida manifestações compor

tamentais de qualquer ordem, são afetadas, de um lado, por va 

riáveis situacionais e, de outro, por variáveis de personalida

de. A extensão com que umas e outras poderiam explicar o com 

portamento social dos indivfduos consti~ui, dir~t~ ou indireta

mente, o foco de atenção em torno do qual se centraliza a quase 

totalidade da atividade experimental em psicologia social. 

No caso específico do comportamento social de justi 

ça, essa questão sugere duas linhas distintas de análise, deri

vadas das diferenças de ênfase que se atribui ã influência de 

fatores extrínsecos ou intrfnsecos ao indivíduo. No primeiro 

noutra di-caso, questoes de justiça são decididas numa ou 

reção por força da influência de variáveis situacionais. 

gundo caso, são os fatores indivtduais que determinam a 

No se 

forma 

pela qual o indivíduo se c'omporta diante .de 'qu~stões de justiça. 

Vale dizer que 'essas duas abordagens na interpretação das deci 

sões de justiça não são independentes uma da outra, nem se opõem 

en·tre si. 'Ao contrário, em alguns te6ri~os, ambas as' persp·ect.!.. 

vas se complementam, mas a tendência geral, não obstante, é no 

sentido de uma tomada de posiçao por um ou ppr outro tipo de 

ab ordageIll. 

A espe~ificação dessas questões será apresentada adi-· 

ante à luz dos resultados de estudos ~ pesquisas com preo~up~ 

-çoes semelhantes. Nesse sentido, a apresentaçaQ do material . . 
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te5rico e emprrico disponível na literatura ficara restrita -a 

esfera de interesse em investigaçio, e, d2 extensa contribuiçio 

dos varios autores selecionados, serio examin~dos apenas aspe~ 

tos específicos que, de alguma forma, possam orientar a discus

sao ora proposta. 

Para efeito de uma apresentaçao sistematizada sobre o 

assunto, reunem-se no primeiro bloco, os autores que enfatizam 

que a escolha da norma de alocação é determinada por fatores si 

tuacionais; no segundo bloco, mencionam-se os estudos que exami 

nam as diferenças individuais no comportamento de alocação. ~s 

tudos em que ambos os tipos de variaveis sio considerados pode~ 

ser incluídos em um ou outro bloco, dependendo da abordagem que 

fazem do problema. Finalmente, no terceiro bloco, resumem-se as 

linhas gerais da presente pesquisa, com a descrição de suas fi-

nalidades e objetivos, das variaveis em estudo e a 

ção das hipóteses testadas. 

especific~ 

1. A INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS SITUACIORAIS 50 COMPORYAHENYO DE 

ALOCAçiO ~E RECUKSOS 

Deutsch é o representante mais expressivo dessa linha 

de analis~,de vez que central em sua teoria é a pressuposi

ção de que os valores fundamentais de justiça emergem do tipo 

d e r e 1 a ç õ e s in t e r p e s s o a i s que r e g uI a mo' f u n c i o n a me n to do g r u p o • 

Segundo .Deutsch, a justiça é uma questio complexa e 

variavel: os padrões 'de justiça apropriados a um tipo de bem 

social numa situaçio social particular podem nio ser igualmente 

apropriados ~ara esse mesmo bem em outro.ti~o de situaçio so

cial. 

Deutsch desenvolve seus trabalhos com. -p.reocupaçao 

de verific~r que condiç~es determinam a escolh~ dos valores a 

serem utilizados como a base de justiça, for~u~ando as tres hi

póteses gerais ja aludidas anteriormente (Ver c'apítulo I, pagi.. 

na 60) .. Dessas hip5teses, decorre a pressuposiçio de que cada 

instituiçio social provi um contexto relev~nte no qual normas· 

específicas de justiça distributiva são vistas como funcionais. 

Assim, enquanto a eqUidade sera perceõidp . como. ~endo mais rele 

vant~_ no contexto de.negócios e de relações '~con~micas,a igual 
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dade será considerada como a mais apropriada nàs relações entre 

amigos, e a necessidade será o princípio de justiça subjacente 

às trocas sociais dentro da família. 

A verificação experimental levada a cabo através de 

sucessivas pesquisas sobre cooperação, competição e resolução 

de conflitos configura um padrão de resultados que parecem mol

dar uma explicação geral para as tendências sistematicamente en 

contradas, designada por Deutsch como "a lei crua das relações 

sociais", já referida anteriormente (capítulo l, pãgina62). 

Dessa hipótese geral, Deutsch deriva uma série de hi-

póteses experimentais específicas, dentre as quais 

as seguintes: 

destacam-se 

a) quanto mais competitivo é o grupo, maior é a prob~ 

bilidade desse grupo usar a eqUidade, e não a igualdade ou ne

cessidade, como a base de valor da justiça; 

b) quanto mais impessoais são as relações 

pais,maior a probabilidade do uso da eqUidade; 

intragru-

c) quanto mais direto o contato entre os membros do 

grupo, maior a probabilidade desse grupo usar a igualdade em 

~ez da eqUidade ou necessidade; 

d) quanto maibr o grau de amizade intragrupal, 

provável é o uso da igualdade; 

mais 

e) quanto mais salientes as necessidades relativas 

dos membros do grupo, mais alto o sentido de responsabilidade 
n-. . 

em relação às necessidades dos outros e, em consequenc1a, ma10r 

a tendência do grupo em usar o princípio da necessidade, ao in

vés da eqUidade ou igualdade. 

Em etapa posterior, Deutsch realizou um extenso pro~ 

grama de pesquisas, contrastando diferentes princípios ,de justi. 

ça distributiva e diferentes características situacionais, com 

o objetivo de testar suas hipóteses gerais de trabalho, além da 

própria hipótese da teoria da eqUidade' de q":le· o d'esempenho se

ri a aumen tado' p e 18: exp e<:- ta t'i v a d e r e~omp~ns a pr oporc i ona 1 ã. con 

tribuiçio. Nesse programa, DSutsch e seus vi~ios colaborado

res (Deutsch, 1915, 1977; Me.i, 1978" 1981; '~~dvene, 1981; W.enck, 
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1979» 1981 e Ziviani, 1981) investigaram o impacto de di fe ren 

tes sistemas de recompensas na interdependiücia, motivaçio, sa

tisfaçio na tarefa, desempenho e atitudes» canto para indiví 

duos como para grupos. Deutsch (1979) teorizou que as orienta

ções cognitivas, motivacionais e morais de indivíduos e grupos 

variariam em função de diferenças nos sitemas distributivos 

que, por sua vez, e~iciariam padrões distintos de interdepend~n 

cia social. Além dos sistemas distributivos regidos pelas nor

mas de igualdade, proporcionalidade e necessidade, foi incluído 

um quarto sistema "tudo-ou-nada", no qual o participante com o 

melhor desempenho na tarefa fazia jus a todo o montante de di

nheiro pago ao grupo. 

As evidências empíricas, de um modo geral, confirmam 

as hipoteses de Deutsch, mas nio sustentam a premissa básica da 

teoria da eqUidade. Em outras palavras, os sujeitos das pesqui 

sas - embora a princípio (antes do ,tratamento) se inclinassem 

fortemente pelo princípio da proporcionalidade, julgando inclu

sive, que sob esse sistema, teriam produtividade,màior - decla 

raram, após a realizaçio das tarefas, que sob todos os sistemas 

t~abalharam de forma intensa. O desempenho dos participantes 

nos sis,temas de ~'proporcionalidade" e de "tudo-ou-nada". por ou 

tro lado, não foi significativamente maior do que nos sistemas 

de "igualdade" ou de "necessidade". 

Os resultados também indicaram' que o sistema distribu 

tivo sob o qual um grupo funciona pode afetar significativame~ 

te as atitudes e relações sociais que se desenvolvem dentro do 

grupo. Nesse sentido, por exempl~, as'tendências cooperativas 

induzidas pela igualdade podem estimu~ar rel~ções sociais soli

dirias e harm~n~osas que, por sua vez, reforçam' a cooperaçao; 

de igual modo, as,tendências competitiv~s induzidas pela eqUid~ 

de estimulam o individualismo e relaçõe$ sociais conflitiva$, o 

que, por 'seu turno, vem a reforçar a cOllllP'etiçio dentro do gr~ 

po. 

,Do conjunto d~ experimentos l~vados a cabo pelo pro

grama d,e pesqUl.sas de Deutsch, merece ser destacado o de 

Ziviani (1981) pela similaridade que maootém com o presente e~t~ 

do no que concerne ã dupla abordagem de características 

cionaise individuais. 

sitlia-
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Em seu experimento, Ziviani investigou a 

dos diferentes sistemas distributivos nas atitudes e 

influência 

relações 

sociais dentro do grupo, utilizando vários tipos de tarefas 

(1981), as quais envolviam interdependência de atividades. Ana 

1isou ainda a influência do auto-conceito, uma variável essen-

cialmente psicológica, sobre uma variável de natureza psico~ 

~ocial, ou seja, a percepçio da equanimidade dos sistemas dis

tributivos em estudo. No primeiro caso, os resultados demons

traram que a situaçio social em que a interaçio é primária (f~ 

ce-a-face) propicia um clima positivo de cordialidade e de co

operaçio, cuja intensidade é suficientemente forte para neutra 

1izar as incipientes tendências competitivas geradas pelo sist~ 

ma de proporcionalidade, de cunho eminentemente individualis-

ta; em contrapartida, essa mesma at~osfera nio se mostrou sufi 

cientemente forte para neutralizar as tendências induzidas pelo 

sistema "tudo-ou-nada" ou seja, grau acentuado de competitivida 

de. 

Quanto i variável psico1ógica~ os resultados confirma 

ram a existência de diferenças individuais, em termos de auto-

conceito, na avaliaçio dos participantes sobre os vários siste 

mas (antes da realização das tarefas); em funçio da posiçio re

lativa de seu desempenho no grupo (definida após a realizaçio 

das tarefas). A partir dos resultados, Ziviani concluiu que os 

participantes, cujo desempenho foi o mais baixo~ haviam declara 

do a priori que o sistema de igualdade era o mais justo e que 

os participantes de desempenho mais alto ou médio haviam optado 

anteriormente pelo sistema de proporcionalidade como o mais ju~ 

to. .Em suma, as evidências empíricas indicaram gue a percepção 

de equanimidade dos diferentes sistemas distributivos é afetada 

por fatores de personalidade. 

Esses resultados vêm de encontro i expectativa teori-

·camente discutida por Deutsch (1979) de que fatores de person~ 

lidade e valores culturais poderiam influenciar.como cada indi

vIduo ieage a cida sistema distributivo. Se,· em conseqUência 

disso, é de se esperar ~~e alguns indivíduos responde~ ma{s fa-· 

voravelmente a um sistema que a outros, é de se· esperar 

uma interação entre fatores de p~rsona1idade e fatores 

cionzis. 

também· 

situa-o 
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Mikula (1980), em seu trabalho sobre o papel da justi 

ça nas decisões de alocação, especificou os fatores que' influen 

ciam a decisão de alocação, desdobrando-os em características 

do alocador e características situacionais. Dentre as primei-

ras, admitiu quatro possibilidades: o papel do alocador ser 

ocupado por uma única pessoa ou por um grupo de pessoas e a pa~ 

t~cipação ou não do alocador na repartição dos bens do grupo. 

Dentre as últimas, assinalou a orientação principal do sistema 

social, a natureza específica dos bens a serem alocados e sua 

função para o sistema, a qualidade das relações sociais entre 

alocadores e recebedores e a perspectiva de tempo da interação 

(se a interação é eventual ou se é prevista sua continuidade). 

Nos inúmeros estudos empíricos apontados por Mikula 

com o objetivo de verificar a influência desses dois tipos de 

variáveis na decisão de alocação,podem-se destacar de cada grupo 

as seguintes variáveis específicas: 

a) Características do alocador 

diferenças na contribuição 

variáveis demográficas (idade, sexo, nacionalida 

de) 

características de personalidade(necessidade de 

aprovação social, motivaçao para realização e in 

ternalidade) 

b) Características situacionais 

tipo de relacionamento entre participantes (du

ração da relação e antecipação de interação futu 

ra, qualidade afetiva da relação) 

características das co~tribui'ções individuais'(di 

ferenças no tamanho da contribui~ão, con~idera -

ção de mais de uma dimensão de con~ribuição) 

características da situaçao de alocaçio (decisã? 

de alocação secreta ou,pública, expectativa de 

r~compensa e taman.ho da recomp'ens'a) 

-alocações com diferentes objetivos. 

Os ~chados dess~ complexo progtam~ de,pesquisas, se

gundo Mikula, confi~mam a influência de uma grande variedide de 

características situacionais nas 'decisões de alocação, aSSl.m co 

mo a d~ alguns fatores de personalidade. 
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Baseada em Deutsch, Leventhal e Sampson, Stake (1983) 

testou a relação entre os objetivos do alocador e a di~tribui -

ção de recompensas em três condições experimentais: 'com instru 

ções para alocar deforma justa, de forma a melhorar a produti

vidade no trabalho ou de forma a promover relações sociais posi 

tivas. Considerou ainda como variáveis independentes o sexo do 
, 

alocador, a Escala da Etica Protest~nte (MireIs e Garrett,197l) 

e o grau de ambiguidade no merecimento. 

As predições de Deutsch foram confirmadas no estudo: 

quando a instrução era'considerar as relaçõeR intragrupais har

moniosas, os sujeitos se afastavam de sua norma de justiça para 

alocações mais igualitárias: quando o objetivo era a produtivi

dade, os sujeitos tendiam mais para alocações eq~itativas. A 

norma de justiça mais adotada, nesse contexto, independentemen

te da instrução, foi a eqUidade, já que o critério de alocação 

se baseou no trabalho produzido. Não houve diferenças de sexo 

nas alocações justas (sem instrução específica), mas os homens 

tenderam a se desviar mais da norma de justiça quando a instru

ção era aumentar a produtividade (maior recompensa para os mais 

capaies). Os sujeitos com alto escore na escala da !tica Pro

testante tenderam a premiar mais na base dos inputs do que os 

de baixo escore, de acordo, portanto, com o esperado. Com rela 

ção ã ambiguidade no merecimento, também tal como o previsto, 

os motivos do aiocador e as variáveis do sujeito (sexo e escore 

na escala) apareceram de forma a discriminar diferenças quando 

o nfvel relativo de merecimento dos trabalhadores era mais ambí 

guo. Segundo Stake, é compreensível que situações altamente am 

bígu~s .revelem melhor a,influência de variáveis do sujeito, pOE 

que é de se esperar que situações am~íguas exerçam menos estí

mulo no sentido de pressionar os sujeitos a um'padrão particu 

lar de alocação. 

Maruffi (1985) relatou experimento que teve por obje·

tivo .testar o efeito de três diferent'es sist~ma~ de distribui 

ção de'recompen~a na orientação psico15~ica, .ob condições ~e 

in te rdependênc i a soc i a 1· mí n i ma ou de ausênc i a. de inte rde pendên-, 

cia,e de iden~ificar o e~eito da variiv~l ~exo ~a rel~ção sist~, 
ma distributiv%rientação psico15gica. 'Ap5s realizarem as ta-o 

refas experimentais baseadas em estudos prévios (Mei, 1978 e 
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e Ziviani, 1981) os sujeitos, distribuídos por três sistemas dis 

tributivos, eram solicitados a escrever uma bist5ria a partir 

de uma figura "projetiva" que mostrava três pessoas sentadas em 

grupo. As hist5rias foram avaliadas por juízes·, que as classifi . 
caram de acordo com as quatro dimensões sociais das relações in 

terpessoais preconizadas por Deutsch cooperação/competição, 

distribuição de poder, orientação para a tarefa/orientação -so-

cio-emocional, formal/informal. Maruffi reportou evidências e~ 

píricas que reforçaram as predições de Deutsch e seus colabora

dores: as hist5rias dos sujeitos sob o sistema de igualdade fo 

ram classificadas, significativamente, como "mais iguais" (em 

poder), menos "orientadas para a tarefa", menos "competitivas" 

e menos "formais", do que as hist5rias dos sujeitos sob os sist~ 

mas com variação nas recompensas (proporcionalidade e alto/bai

xo b;nus). Não houve diferenças significantes entre esses dois 

ultimos sistemas, ã exceção da diferença verificada na dimensão 

"orientação para a tarefa": as historias dos sujeitos sob o sis 

tema proporcional, curiosamente, foram significati~amente mais 

voltadas para a tarefa do que .as dos sujeitos sob o sistema de 

alto/baixo bônus. Quanto·ã variável sexo, os homens, sob qual-

quer dos três sistemas, escreveram historia$ significativamente 

mais "competitivas" do que as mulheres. 

Lansberg (198q) descreveu estudo, em um contexto org~ 

nizacional, sobre a justiça de modos diferentes de alocação de 

uma quantia hipotética, tal ~omo percebida por três níveis hie-

rárquicos dentro da empresa. o nível do empregado na hierar-

quia f~ncional da empresa foi visto como um elemento mediador 

da percepção de justiça. Assim, embora os.resultados tenham in 

dicado~ ã luz das prédições de Deutsch acerc~ do uso da eqUida

de no· contex·to institucional de uma organização de trab.alho,uma 

preferência geral pela eqUidade, os gerentes em· posição hierar~ 

quica mais alta consideraram a eqUidade como a norma mais justa 

para a organização como um todo; os gerentes em posição media 
, . . 

julgaram a eqUidade como a mais justa a n~vel d.epartamental; os 

escriturarios, por seu turno, avaliara~ a (gu·alda·de e a eqUida

de como inàistintamente .jus·tas. De um modo geral, esses acha 

dos ficaram em consonância com as hipóteses de Lansberg; apenas 
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o princípio de alocação "tudo-ou-nada" não foi percebido como 

o mais justc pelos escalões superiores d~ organização, con

trariando o esperado. 

Os resultados do estudo foram interpretados por Lansberg 

em termos de uma abordagem "contingencia1" ao princípio de .jus

tiça distributiva, que procura integrar varias dimensões na de 

terminação da justiça - a instituciona1,a, situaéiona1'e a indivi 

dual. Em outras palavras, Lansberg pretendeu examinar o modo 

pelo qual um princípio de justiça e escolhido numa organização 

de trabalho, conjugando as condições institucionais (segundo as 

predições de Deutsch), a dinâmica situaciona1 (tipo de relações. 

intragrupais) e a percepção individual (que e afetada por cer

tas características, como por exemplo, o auto-interesse e a au 

to-estima). 

Seguindo essa abordagem, Lansberg iu~tificou a hip5 

tese de que os gerentes de escalões superiores e medios conside 

rariam a eqUidade como a norma mais justa, e os escriturarios, 

a igualdade como a mais justa_com base nas seguintes conside

r~çoes: a) pode-se prever que os gerentes experienciariam uma 

consistincia basica entre as normas de justi~a distributiva que 
., . '. . .. . .. . operam nos n~ve~s ~nst~tuc~ona~s e s~tuac~ona~s, ou seja, a com 

petitividade e a orientação para a tarefa, de cunho situacio

na1, preditas para os níveis superiores, seriam consistentes com 

a norma da eqUidade subjacente institucionalmente; b) em con-

trapartida, os escriturarios, embora expostos ãeqUidade 
., 

a n~ 

ve1 institu~iona1, exp~rienciaram uma dinimica situaciona1 (co

operação e sentimentos de solidariedade), que e mais consisten

te com a igualdade; em consequincia, seria dé s~ esperar, que 

os escriturarios perceberiam ambos os princípios como igua1men 

te justos e relevantes. 

Áinda dentro da perspectiva segundo à qual a norma de 

justiça que prevalece numa relação social de ~rpca e determina~ 

da em parte pela natureza das relações entre os participantes, 

Greenberi (1983) reporto~ um estudo cujo objetivo foi avaliar 

a extensão com que a eqUidade e a igualdade operam como indí-, 

cios do tipo de re1acionamehto existen~e entre duas pessoas.' A 

partir- de um cenario que relatava um atmaç.o entre duas pessoas 
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num restaurante, no qual uma delas pedia uma refeiçio maior que 

a da outra (na proporção de 4 para 1), os sujeitos avaliaram a 

natureza das relações interpessoais envolvidas, em duas situa

ções experimentais distintas: na primeira, houve acordo quanto 

ã divisio eqtiitativa da conta; na segunda, o acordo consistia 

na divisio da conta por igual. Na situação de controle, nãb ha 

via especificação quanto ã forma de pagamento da conta. Os p3E. 

ticipantes da condição igua1itiria, comparativamente aos das de 

mais condições, foram percebidos como se gostando mais mutuame~ 

te, como tendo uma relação mais estreita, como mais amigos e 

com maior probabilidade de se reencontrarem no futuro. Segundo 

Greenberg, seu estudo revelou a pertinência das normas para su

gerir o tipo de relacionamento interpessoa1, inferindo ainda 

que as pessoas estao implicitamente conscientes da adequabi1id~ 

de de certos padrões de justiça a determinadas situações. 

Em estudo semelhante, na Austrália, Peterson (1987) 

utilizou universitárias para avaliar as relações interpessoais 

envolvidas num almoço. Os participantes ~as histórías apresent~ 

das a sujeitos do sexo feminino, nesse caso, eram uma viúva de 

baixa renda (refeiçio barata) e sua filha (r~feição bem mais ca 

ra), v~riando a divisio da conta, de acordo com a condiçio exp~ 

rimenta1, por eqUidade, igualdade ou necessidade. Os sujeitos 

classificavam a relação numa escala de 12 pontos de 

(1983), em três dimensões (gostar, intimidade e grau 

Greenberg 

de conta 

to) e numa escala de avaliação de presença ou ausência de 

f1ito. Na condiçiõ de eqUidade, mie e filha eram vistas 

con-

como 

mais hostis e discordantes; na condiçio de necessidade, eram 

vistas como se gostando mais entre si. Em r~lação ã igualdade, 

não houve diferenças significativas c~m as demais. Peterson con 

c1uiu que as evidências empíricas apoiaram as sugestoes de 

Deutsch, segundo as quais a necessidade ê uma norma :preva1ente 

na~ re1a;õ~s familiares e a eqUidade ê vista cdmo disruptiva de 

relações interpessoais em grupos, cujo interes~e. maior se volta 

para o bem-estar e o de~envo1vimento pessd~l d~ se~s membros. 

Analisando as concepções de Deutsch, Lerner e Leventha1 

de que a aplicação das regr~s distribu~ivas ê funçio de certas 

demandas situacionais e ê orientada pa!a a obtençaõ de obj~ti

vos específicos, Debusschere e Van Aver~~et (1984) discutiram 
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a dificuldade de, em muitas circunstâncias, serem mantidas dis 

tinç~es mutuamente exclusivas entre os grupos sociais no que 

concerne a essas dimens~es. Assim, um grupo economicamente ori 

entado que busca atingir seus objetivos precisa ter um grau mí

nimo de relaç~es intragrupais harmoniosas, e grupos orientados 

para a solidariedade entre seus membros têm que desenvolver ati 

vidades de trabalho. Por outro lado, embora a maioria dos gru

pos pareça ter uma orientaçio predominante para i~ualdade, eqU! 

dade ou outro princípio de alocaçio qualquer, em muitas ocasiões, 

os objetivos a serem atingidos podem entrar em conflito. 

Nessa situaçio, segundo Debusschere e Van 

a ten4;ncia do alocador i tentar conciliar demandas 

Ave rmae t, 

situacio-

nais opostas, fazendo uma alocaçio de acomodaçio entre a igual

dade e a eqUidade. As evid;ncias empíricas para esse tipo de 

concepçio do problema sio escassas porque, segundo os autores,a 

maioria das pesquisas trabalha com médias e nio com freqUên

cias, como seria indicado para esse caso. 

Com o propósito de verificar essa tendência concilia-

tiva dos alocadores, esses autores tomaram como variáveis inde 

pendentes a ambiguidade da situaçio de alocaçio e o grau de co~ 

plexidade na computaçao dos pontos para a alocaçio, variáveis 

que, segundo eles, ser~am determinantes desse efeito de conci

liaçio entre normas de justiça. 

Debusschere e Van Avermaet testaram a hipótese de que 

em situaç~es caracterizadas por demandas de regras opostas de 

alocaçio, os sujeitos optariam por uma norma que conciliasse 

igualdade e eqUidade ("'compromise norm") apenas.na condiçio em 

que a computaçio dos elementos de alo,cação fosse extremamente 

s imp te s. Nesse sentido, foi solicitado aos sujeitos que aloca~ 

sem recompensas entre quatro pessoas, varia~do-6e a natureza da 

situação (de igualdade nio ambígua, de eqUidade nio amoígua e 

de igualdade/eqUidade ambígua) e ~s circunstân~ias de computa

çio da alocaçio (simples e complexa). 

Os Tesultados contrariaram as expectativas porque em 

vez da interação esperad~ entre ambiguid'ade. sit.uacional e 'com

plexidade, foi observado um e'feito da variijv~l complexid~de co~ 

putacio~al na escolha da norma: a acomodaçi'o'entre eqUidad"e. e 
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igualdade decresceu com a complexidade. Foi observado, ainda, 

que, em condições ambíguas, a proporção de distribuições eq~ita 

tivas, comparativamente às igualitárias, foi maior quando a com 

putaçao era simples e menor quando era comple~a. A partir des

ses dados, os autores concluiram que uma grande complexidade 

computacional não apenas reduz ~ acomodação entre igualdade· e 

eqUidade, mas també~ induz a preferência pela igualdade, se as 

demandas situacionais pela eqUidade não são tão fortes. Tanto 

a igualdade quanto a acomodação entre normas são vistas como ex 

pressões da mesma tendência de desviaT para alocações computa -

cionalmente mais simples na medida em que as computaçoes neces 

sãrias para se proceder ã alocação vao se tornando mais compl~ 

xas. 

Variáveis situacionais também são consideradas em uma 

série de outros experimentos sobre alocação de recursos que não 

se enquadram na linha de investigação ~roposta por Deutsch. AI 

ternativas de análise de outros fatores que poderiam interferir 

na escolha de uma norma distributiva são. apresentadas nos traba 

lhos de Boldero e Rosenthal (1984), Marín (não publicado), Leung e BonJ 

(1984) e Lamm, Kayser e Schanz (1983). 

Os estudos desenvolvidos por Boldero e Rosenthal (1984) 

analisaram os efeitos de variáveis situacionais e do tipo de 

alocação (Experimento 1 - quantia limitada para a distribuição 

e Experimento 2 - quantia não limitada, apenas o mínimo é espe-

cificado) na escol~a da norma de distribuição de recompensas. 

Nos dois experimentos ~elatados, foram apresentados aos sujei-

tos oito interações sociais hipotéticas, variando os seguintes 

fatores: contexto da i~teração (traba~ho ou lazer), dimensão do 

input (esforço 9U experiência), presença ou ausência de contato 

pessoal. Em todas as situações, os sujeitos tinh~m que distri-

buir uma qu.antia fixa entre dois participantes do cenário, . mas 

um deles ·era sempre descrito como tendo c·ontribuído com o dobro 

de esforço ou experiência do que o outro. Os· resultados do Ex~ 

perimento 1 indicaram que a eqaidade foi a n·orma preferentemente 

adotada quando o contexto de interação era profissional, o es

forçoe·stava em jogo e não ~avia conta~o pessoal·entre os pa~ti. 

cipantes. Segundo os autores, como as interaçõe~ eram hipotêti 

cas, as alocações refletiram normas (isto: ·é, a.s· érenças) de co-
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mo as recompensas deveriam ser distribuídas em situações so-

ciais particulares. Assim, os resultados do experimento sug~ 

riram que a i~ualdade i a norma usada em contextos nio profis

sionais e que uma norma que varia entre a igualdade e a equid~ 

de ("compromise strategy") i função do input.em contexto de tra 

balho. 

A maior d~ferença nos .achados entre os experiment~s 

foi o efeito significante do contato pessoal verificado no pri

meiro, mas nio obtido no segundo. Como a unica diferença entre 

ambos foi o uso de dois diferentes tipos de alocação (finita e 

nio finita), Boldero e Rosenthal concluiram que essa diferença 

poderia ser atribuída a algum fator associado com esses dois me 

todos de estruturaçao das alocações.-

Dentre os resultados empíricos que se propõem a veri

ficar os efeitos de certas variáveis na pref~rência por uma nor 

ma de alocação dada, um numero relativamente considerável tem 

se dedicado a estudar a influência da cultura nesse aspecto es

pecífico do comportamento social de just~ça: e posiível esperar 

que os valores predominantes numa cu\tura exerçam papel dete~mi 

nante na preferência sistemática por uma e nio por outra norma 

de justiça? Nes~e caso, poder-se-ia antecipar que uma cultura 

idiocêntrica (valores individualistas) se inclina mais pela 

eqUidade e uma cultura alocêntrica (ênfase ao bem-estar social) 

se volte mais para a igualdade? 

Os dois estudos apresentados a seguir ilustram essa 

linha de investigação .. 

Marín(nio publicado) interessou-se em examinar o papel da cul 

tura e da familiaridade entre o alocador e os' r~cebedores de re 

compensas na escolha de uma norma de distribuição. De modo es-

p e c í f i c o, o p r o pós' i to d o e s tu d o f o i o de' a na 1 i s a r as 

çôe~, em termos de equanimidade e de atratividade pelo 

percep 

aloca-

dor, de observadores pertencentes a duas culturas diferentes 

(Estados Unidos e Indonisia) , quando solicitados a avaliar alo

cações eq~itativas e ig~alitárias em situaç~es cujo nível de 

amizade. entre alocador ~ ~ecebedores era variável. 

Os resultados do ~studo demo~strar~m claramente ~ue 

diferenças no desempenho de um dos participantes .da relaçio in 
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terpessoa1 conduzem ã preferência pela eqUidade, independente -

mente do tipo de amizade ou familiaridade que possa existir en 

tre alocador e recebedores, e da cultura do observador. A nor-

ma da eqUidade foi sistematicamente escolhida, quer se tratasse 

do tipo de alocação preferido pelos sujeitos, quer se trat~sse 

do julgamento sobre a justiça de uma distribuição privia de re

compensas, quer se tratasse da avaliação da justiça de a10ca 

qoes igua1itirias e eqGitativas. 

Leung e Bond (1984) reportaram dois estudos com chine 

ses e americanos, em que investigaram o impacto do coletivismo 

cultural na alocação de recompensas. Redefinindo os conceitos 

de individualismo e coletivismo em termos das diferenças entre 

"in-group" e "out-group" (e não mais em termos de ênfase no 

"se1f" ou no ambiente social), Leung ~ Bond partiram do pressu-

posto de que o coletivismo de uma cultura leva a estilos dife 

rentes de distribuição de recompensas a membros de "in-group" e 

de "ou t- group". 

No primeiro estudo, os sujeitos eram induzidos a acre 

ditar que haviam trabalhado com um parceiro, que não mais encon 

trariam no futuro,· para obter uma recompensa (situação "out

group"). Na divisão da recompensa, os chineses, coletivistas, 

optaram mais pela eqUidade do que os individualistas america

nos, quando a pressão da avaliação social foi suprimida (deci 

são sigilosa). 

No segundo estudo, chineses e americanos julgaram um 

cenirio em que um alocador trabalhava ora com um membro do "in

group", ora com um do "out-group", contribura ora com um input 

baixQ, ora com input alto, e usava ora a eqUidade ora a igu~ld~ 

de para dividir o prêmio. Comparativ"amente aos americanos, os 

chineses declararam gostar mais do alocador que usava a iguald~ 

de com um membro do "in-group" e avaliaram como mais justa uma 

.alocação igualitiria. Por outro lado, quando instados a se co~ 

10car~m hipoteticamente na posição de' alocadQr, .os chineses ob 

servaram mais a eqUidade que os gmericanos, quando o recebedor 

p e r te n c i a a o " ou t - g r ou p '! ou q u a n d o o in pu t dos· s u j e i tos e r a' b a i - . 

xo. No entanto, observa~am mais a igualdade do. que os america. 

nos quando o recebe'dor pertencia ao "in-group" e "apresentava um· 
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alto input. Leung e Bond interpretaram esses achados à luz da 

cultura coletivista em que é socialmente reforçado o desejo de 

manter a solidariedade e a coesio grupal. 

Nio obstante o papel relevante que atribuem às varii

veis situacionais na escolha da norma de a10caçio, Lamn, Kayser 

e Schanz (1983) enfatizam como decisiva nessa questao a análise 

a·t r i b u i c i o na 1 da jus ti ç a in t e r p e s s o a 1. As sim s e n do, o e s tu d o 

examinou os efeitos de duas variáveis situacionais - o tipo de 

contribuições individuais (capacidade e esforço) e o tipo de 

outcome obtido em conjunto por dois participantes de uma rela

ção (ganho ou perda) - para demonstrar como predições sobre o 

comportamento de alocação poderiam ser feitas na base de um en

foque atribuiciona1. 

Apoiados nessa concepçio teórica, Lamm,Kayser e Schanz 

hipotetizaram que: a) o esforço é mais levado em conta que a 

capaci dade; b) uma a10caçio baseada no esforço diferencial dos 

participantes é percebida como mais justa que uma alocação pau

tada na capacidade diferencial; c) a perda é. mais atribuída a 

fatores externos que o lucro; d) as alocações tendem mais a re 

fletir diferenças em capacidade e esforço na situação de lucro 

(outcome positivo) do que na de perda '(outcome negativo); e) as 

alocações baseadas nas diferenças de contribuição (capacidade e 

esforço) são percebidas como mais justas no ganho do que na pe~ 

da. 

Os sujeitos, homens e mulheres, foram solicitados a 

distribu~r ganhos ou perdas financeiras entre dois participan

tes de uma hipotética relação interpessoa1 .que contribuíram com 

quantidades variáveis de esforço e capacidade para um proauto 

comum (cinco condições experimentais foram criadas). Após deci 

direm sobre a alocação, indicavam a import~ncia ~a capacidade, 

do esforço, da dificuldade da tarefa e da sorte como.causas pa

ra o outcome descrito na história. Finalmente, cabia-lhes jul 

gar s~bre a just~ça de uma série de ~locaçõe~ fictícias. 

Os resultados. vieram a comprovar as. hipóteses de. que. 

o esforço é m~is va10riz~do do que a cap~c~dade., mas ~vid~ncias 

apenas tangenciais 'foram obtidas para as .hipótesas de que as di 

ferenças de contribuiçio seriam mais con~ider~das no lucro do 
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que na perda. Não foram encontradas diferenças significativas 

quanto ao sexo nas diferentes alocações realizadas. 

Os estudos empíricos sobre justiça distrib~tiva reali 

zados no Brasil são bastante reduzidos, para nao dizer e~cas 

sos. Os poucos de que se tem notícia fazem parte de um progra

ma de pesquisa sobre a psicologia social da justiça distributi 

~a, cuja linha de investigação mant~ffi alguns pontos de contato 

com o estudo de Lamn, Kayser e Schanz, no que diz respeito a 

alguns aspectos teóricos e metodológicos, quais sejam, a anali

se atribuicional das alocações, a consideração dos in~ esfor 

ço e capacidade e a utilização de cenarios para a criação de si 

tuações experimentais hipotéticas. Por outro lado, esses estu

dos apresentam escopo mais amplo na medida em que procuram in 

vestigar, a par de variaveis situacionais, possíveis efeitos de 

variiveis de personalidade no comportamento de alocação de re

cursos. 

O primeiro estudo da serie (Rodrigues, 1985), com da 

dos de 656 estudantes universitários dd município do Rio de Ja

neiro, revelou algumas tendências gerais no comportamento de 

brasileiros acerca" da preferência por normas de justiça em si

tuação de alocação de recursos. Aos sujeitos, no papel de alo 

cadores, era apresentado um cenário com a descrição de uma rela 

ção interpessoal hipotética, cabendo-lhes distribuir lucros ou 

perdas entre dois participantes de um empreendimento comum,~ujo 

grau de esforço, capacidade e necessidade financeira era variá

vel. Alem da indicação do montante a ser atribuído aos partic~ 

pantes, os sujeitos deveriam apontar as razões que justificas

sem ~eu comportamento. "Após a alocação dos recu!sos, deveriam 

responder as escalas de internalidade/externalidade de Rotter 

(1966), de liberalismo/conservadorismo de Comrey e Newmeyer 

(1965) e de auto-conceito de Janis e Field,revi~ada por Eagly 

(1965) . 

Alem de respostas a indagações específicas sobre a 

percepçao de jus"tiça das normas distributivas", em geral" e em si 

tuações de ga~hos e per"d~s, e sobre a valoriza"ção atribuídá a di" 

ferentes critérios de justiça, o estudo" visava "a identificar even" 

tuais efeitos de variáveis de peFsonalid~de na p~rcepção do" 

maior ou menor grau de justiça das normas consideradas. 
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Os resultados revelaram um uso ger~l mais frequente, 

na situaçio de lu~ro, da norma da eqUidade, especialmente qua~ 

do, por equivalência de atributos entre os participantes,a apli 

caçio dessa norma conduzia i alocaçio de parcelas iguais de g~ 

nhos. Na situaçio de perda, a norma mais usada foi a iguald~ 

de. A regra da necessidade foi levada em conta apenas quando 

os participantes se equiparavam em esforço p capacidade. Com 

relaçio aos inputs, o esforço foi visto como o critério mais re 

levante de atribuiçio proporcional, enquanto a capacidade foi 

praticamente negligenciada. A necessidade foi considerada corno 

critério apenas nas condiç~es de perda. 

Quanto ã influência de variaveis individuais na aloca 

çio de recursos - sexo e variaveis de personalidade - rtab foram 

registradas diferenças significativas. Na situaçio de lucro, 

internos e externos, bem como liberais e cons~rvadores, nio di

feriram na repartição de ganhos; na situação de perda, houve ai 

gumas tendências diferenciais, mas muito pouco consistentes. 

Por outro lado, as mulheres apresentaram apenas uma tendência 

no sentido de recompensarem mais que os homens a pessoa mais ne 

cessitada, na situaçio de" lucro. 

Desse estudo inicial, derivaram-s~ duas analises com-

plementares de dados. A primeira (Holanda, 1985)demonstrou que . 
o auto-conceito do alocador exerce algum efeito no grau de cer 

teza que possui acerca da ju~tiça de sua distribuição, mas ape

nas nas situações de perda. A segunda (Assmar e Rodrigues, 1986) 

focalizou um aspecto específico da pesquisa original, ou seja,o 

estudo "comparativo das razões apresentadas pelos sujeitos para 

a alocação de recursos em situações de lucro e de perda. Esse 

tipo d~ analise é ba~tante elucidativo do co~portamento de alo

caçio dos sujeitos porque, em determinadas condições, nas quais 

esforço, capacidade e/ou necessidade são iguais", parcelas iguafs 

atribuídas aos participantes, por ~i sô, não esclarecem se a regra 

considerada é a igualdade ou a eqUidade. Melh~r dizendo, quan-

do os inputs sao iguais, nio é possível distinguir 
'. .. - .. 

a eqüidade 

da igualdade uma vez "que ambas prescrevem alocação igualitaria 

de recursos; nessés casbs, somente atravis Ao exame das r~zões 

é que se pode proceder a nec~ssaria distinção entre uma e outra 

regra. 
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Da análise comparativa das razões apontadas, duas con 

clusões principais podem ser extraídas: 

a} a igualdade é a norma de justiça . que prevalece 

quando o prejuízo está em jogo, independentemente das caracte

rísticas que revestem a situação de perda; 

b) a eqUidade constitui a norma de justiça fundamen

talmente utilizada na repartição de ganhos, com a·ressalva de 

que é estabelecida, de modo geral, quando a igualdade de inputs 

entre os participantes permite a distribuição proporcional igu~ 

litária. Quando os inputs são desiguais, é substituída, na 

maioria dos casos, pela igualdade e não, como se poderia espe

rar, pela distribuição proporcional não-igualitária. 

Uma pesquisa de caráter nacional deu continuidade a 

linha de pesquisa sobre justiça distributiva no Brasil, com o 

objetivo de confrontar os resultados de uma amostra nacional 

com os da amostra do município do Rio de Janeiro e de investi-

gar eventuais comportamentos tipicamente regionais ·no que 

respeito ã justiça distributiva. Participaram da amostra 

diz 

1947 

estudantes universitários das cinco regiões geográficas do pais. 

Seguiu-se a mesma metodologia da pesquisa anterior,excluindo-se 

apenas a aplicação das escalas de pe~sonalidade. 

Os dados nacionais confirmam os principais achados an 

teriormente obtidos, podendo~se, entao, a partir deles,afirmar, 
. . - - . r,. com grau ma10r de genera11zaçao, uma tendenc1a geral pela equ1-

dade sempre que, em função de mérito igual dos participantes de 

uma relação interpessoal, seja possivel prescrever 

igualitárias. Quando o mérito não ê equivalente, a 

alocações 

tendência 

geral. é recorrer ã igualdade, como fOTma de e~itar repartições 

desiguais de recursos. O estudo, porém, não mostrou comporta

mentos de justiça regionalmente peculiar~s.· 

2. A INFLUÊ~CIA DE VARIÁVEIS I5DIVIDUAIS NO· COHPORT~NTO DE 

ALOC~çÃO DE KECumsos 

A literatura sociopsico16gica não se _os·tra tao farta 

de estudos sobre.a influênc~a de va~iãveis ·irldividuais no com

portamento de alocação de recursds. É ~astante reduzido o dúme 
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ro de estudos especificamente voltados para o ~xame dessa rela 

çio, em particular modo, em se tratando de variiveis de person~ 

1idade. Em sua maioria, os estudos existentes reportam análi

ses envo1ven.do variáveis demográficas, taisco~o sexo, idade e 

nacionalidade. 

Dentre essas variáveis, a que vem recebendo maior aten 

ção na pesquisa sobre a justiça da alocação de recursos é o se

xo do sujeito. Essa atenção é, em parte, devida ã facilidade 

óbvia de obtenção desse dado e, em parte ã constatação, revela

da nas pesquIsas iniciais, de diferenças no comportamento de 

alocação de r~compensas de homens e mulheres. As mulheres, via 

de re.ra, não se enquadram nas prediç~es da teoria da eqUidade, 

o que, de uma certa forma, contribuiu para a ampliação da teo

ria sobre justiça. 

Cumpre assinalar, contudo, q~e a pesquisa sociopsico

lógica sobre o assunto ainda não relata resultados' conclusivos 

e consistentemente orientados para uma única direç~o. De um la 

do, pesquisas comprovam comportamentos diferenciados de homens e 

mulheres na aplicação de princípios distributivos. Por outro 

lado, um número considerável de estudos não acusa diferenças 

significativas entre os sexos. 

Assim, quando homens e mulheres alocam recompensas a 

outros, não estando eles na condição de recebedores e não haven 

do perspectivas de interação' futura com essas pessoas, poucas 

diferenças têm sido encontradas quanto·ã norma uti1iiada por 

eles (Greenberg, 1978 a; Leventha1 et alo, 1973, Leventhal e 

Whiteside, 1973). De modo similar, homens.e mulheres também 

não diferem em suas alocações quando há expe~tativa definida de 

inteiação futura com os recebedores (Austin e McGinn, ~977). 

Diferenças entre os sexos, todavi~, emergem com alguma regu 

laridade quando alocadores são também recebedores. Em geral, 

quando seus !.!!E~ são iguais, maiores ou meno."res do que os de 

seu parceiro, as mulheres alocadoras t~nde~ ~ se ~tribuir meno

res recompenaas que ds hom~ns alocadores (L~venthal e Anderson, 

1970; Leventha1 e ·Lane, ~970, Mikula', 19'74;. Lan.e e Messe, 1971, 

Experimento 1). Çuriosamente, mesmo quandQ ~eus inputs são su-

periores. aos de seus parceiros, q comportam·eo.to feminino não se 
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conforma is predi~~es da teoria da eqUidade; nesses casos:. as 

mulheres tendem a repartir igualmente as recompensas entre elas e seus 

parcei ros, enquanto os homens tendem a se gui r a re.gra da. eq Ui dade. 

Interpretaç~es prováveis para as diferenças de sexo 

observadas referem sempre a experiências diferentes ao longo do 

processo de socialização. As mulheres:. em 6eral:J são levadas a 

ter interesse maior pela satisfação de seus parceiros e a man-

ter relaç~es interpessoais positivas. Os homens, ao contrário, 

sao induzidos a se preocupar com a realização pessoal e a busca 

de maior status. 

Em todos esses experimentos, nenhuma prova empírica 

foi sistematicamente obtida quanto i existência de preferências 

específicas, em relação aos sexos, por certos princípios de alo 

cação, como, por exemplo, as mulheres tender~m i adoção do pri~ 

cípio de igualdade, e os homens i eqaidade. 

Quanto i variavel nacionalidade, embora uma variedade 

de observaç~es e analises sugira diferenças naci~nais no com 

portamento de justiça, a . literatura sob~e diferenças efetivas 

nesse sentido i ainda bastante esparsa para permi~ir conclus~es 

consistentes. 

Partindo do pressuposto de que normas nacionais pode-

na alocação de recompe!!. riam influenciar decis~es individuais 

S&8, Moscovici (1972) argum~ntou que os princípios básicos da 

teoria da eqUidade seriam essencialmen~e ocidentais, mais espe-

cificamente, americanos, e que seriam, portanto, de pouca apli 

caça0 em outras sociedades. Consoante com esse. ponto de vista, 

Gergen~ Morse e Gergen (1980) afirmaram qu~ os norte-americanos 

se inclinam mais pela eqUidade do que os europeus, mas, contra

riamente a Moscovici. sugerem Gue essas diferen.ças se devem ma1S 

a di fe renças econômicas do que culturais (in Maj~r e Deaux, 1982). 

Mikula (1972 a, 1974 a) (in Mikula~ 1980) comparou 

decis~es de alocação de estudantes norte-americano's e austríacos.Não 

obstante tenha observado algumas diferenças. entre essas naciona 

lidades, esse autor, face ãos resul~ad~s de outros experimentos 

com estudantes desses dois países, se inclinou a acreditar que 

essas diferenças·~eriam devidas ma~s is condiç~es experim~ntais 

.específicas do que ao background itico~ 



90 

Sampson (198~, por sua vez,apresenta um estudo que r~ 

laciona o comportamento de justiça ã personalidade e ao caráter 

social, d,stacando tr;s importantes raz~es para a investigaçio 

de~sa relaçio: a) a abordagem de uma dimensie nio situacional; 

b) a possibilidade de vincular as teorias sociopsico15gicas de 

justiça ao seu ~ontexto socio-hist5rico; c) a consideraçio de 

que a justiça não é sempre racionalmente baseada nem orientada 

para "o que deve ser em algum sistema idealizado", 

comportamento de justiça pode servir a motivações 

Ou seja, o 

individuais 

inconscientes, que podem não ser funcionais para o sistema e 

nem mesmo para objetivos utilitaristas, conscientemente estabe

lecidos. 

Em considerações preliminares, Sampson argumentou que, 

a despeito da pesquisa sociopsico15gica esta~ essencialmente 

voltada para a análise da influ;ncia de variáveis situacionais 

no comportamento de alocação, não há porque negligenciar o pa

pel relevante que fatores de personalidade e o caráter social 

podem desempenhar na determinação desse comportamento. 

Em favor de sua·posição, traz alguns resultados de ou 

tras pe~quisas que efetivamente demonstraram ~ relaçio em ques-

tao: 

Rubin e Peplau (1975) sugeriram que a "Crença no 

Mundo Justo" de Lerner está diretamente relacionada a duas va

riáveis de personalidade: autoritarismo e locus de controle. 

- Canavan e Gumpert (1977), inspirados am Thibaut e 

Kelley (1959) relataram diferenças individuais na orientação em 

relação ã recompensa ou ao.custo de u~a avaliação deresultados. 

As pessoas orie~tadas para a recompensa sio mais voltadas para 

o sucesso e têm exp.ectativas positivas em relação.a seus resul

ta~os, enqu~nto as orientadas para o custo receiam mais o .fra 

casso e e~peram ~esultados menos positivo~. 

Um aspecto interessante do traba~ho de Sampson, e que 

se vincula diretamente ~os objetivos do presente e~tudo, é a anã 
. . 

lise qu~ faz dos fatores que determinam a eséolha do princípio 

de justiça. Sampson sugere·que, além dos requisitos normativos 

e situ~cionais envolvidos nesses princípios (princípio ecortômi 

co x ~qrridade, humanitarismo x igualdade e prihcípio de busca 
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de harmonia x necessidade}, esses mesmos princípios poderiam re 

fletir preferências estáveis de personalidade ou tipos de cará

ter dentro da sociedade. Em função disso, algumas relações en 

t~e fatores de personalldade e preferência Po! normas poderiam 

ser estabelecidas. Nesse sentido, por exemplo, sugere como pr~ 

vável a relaçio ~ntre pessoas com alta necessidade de afili~çio 

e a preferência por alocaç~es igualitárias. Segundo Samps~a, 

Mikula (1974) traz algum apoio para essa possibilidade: utili

zando o inventário de orientaçio de Bass (1967), concluiu que 

pessoas orientadas para a interaçio, 'semelhantes iquelas que 

Sampson presume serem altas em afiliaçio, tendem a preferir 

alocações igualitárias e que pessoas orientadas para a tarefa 

optam, em ge~al, por alocações eq~itativas. 

Sampson menciona pesquisa em andamento, na qual busca 

testar a relaçio entre disposições individuais, tais como ava

liadas pelo FIRO-B (Schutz, 1960) e a ~referência por alocaç~es 

eq~itativas ou igualitárias, em uma variedade de contextos hip~ 

têticos. 

Com base nesses.e noutros achados, que demonstraram a 

re'levância de características de personalidade no comportamento 

de justlça, Sampson argumenta ser possível a imposição de limi

tesis formulações sociopsico16gicas atuais,·que procuram atri 

buir o comportamento de justiça a princípios gerais calcados em 

concépç~es universais do funcionamento psico16gico. Segundo 

Sampson, por exemp~o, se a pesquisa comprova im~ortantes varia

ç~es individuais de motivaçio, em funçio de características de 

personalidade e do caráter social, nio há como sustentar, tal 
-como pretende a teoria da ,qUidade, qqe todas as pessoas sao mo 

tivadas por con~iderações de eq~idad~. 

o objetivo de Sampson, ao estudar a relaçio entre pe~ 

sona lidaqe; caráter social e justiça, nio é com . a ore laçio em si 

mesma, mas enquanto um veículo para melhor compreen~e.r a dinâmica 

comportamento de justi~a e as limitaç~es do pensamento atual 

bre justiça, em suas formulações de eqUidade e de ~gualdade. 

do 

so 

No entanto, a ~espeito das freqUentes' discussões so-' 

bre as varias regras de justiça e sobre os fato~es que podertam 

aplicaçio, é bas~ante reduzido estar ~ubjacentes -a sua -o numero 
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de pesquisas empíricas que avaliam as diferenças de personalid~ 

de na adesão a essas regras. Acresce ainda a tendência em al-

guns casos em aferir ao acaso um certo n~mero de traços psico16 

gicos, para depois tentar achar correlações, ao invés de, a 

priori, selecionar va~iiveis que, logicamente, poder-se-ia esp~ 

rar tivessem relação com o comportamento de justiça. 

Lane e Messé (1971) reportaram apenas pequenas corre

lações entre o tamanho da recompensa requerida pelo alocador e 

características de personalidade indicativas de preocupação com 

os outros, como altruismo e benevolência. 

Em uma pesquisa com estudantes ame ri cano s, 

(1974 a) verificou que aqueles que optaram por uma 

Mikula 

alocação 

igualitiria, mesmo tendo contribuído ~enos que seus parceiros, 

tinham obtido escores mais altos na escala de orientação para a 

tarefa (Bass, 1962) do que os estudantes que haviam escolhido, 

na mesma situação, o princípio da proporcionalidade. 

Em Mikula e Schwinger (1973) (in Mikula, 1980), aloca 

dores com forte necessidade de aprovação social reivindicaram 

parcela menor de recompensa do que aqueles com menor necessida 

de de aprovação; ressaltam, no entanto, que essa relação -so se 

estabeleceu quando os alocadores 'desmonstraram sentimentos posi 

tivos em relação a seus parceiros. 

B1umstein e Weinstein (1969) testaram também, entre 

outras, a relação entre necessidade de aprovação e respostas a 

.protestos de ineqUidade por parte de um parceiro, tendo verifi

cado que' sujeitos com baixa necessidade de aprovação seguem 

princípios de eqUidade e sujeitos com alta necessidade de apro

vação tendem geralmente a reivindica~ menor parcela par~ si mes 

mos. 

Uray(in Mikula, 1980), por sua vez, comprovou que alo 

cações de sujeitos com altos escores em um teste de motivação para rea 

lizaçã~ corresp~ndem mais direta~ente ao pri~cí~io da propoici~ 

nalidade do que as dos sujeitos com escores mais baixos, no caso 

em que haviam· contribuído em maior grau. para a obtenção da re-

compensa. Uray demonstrou ainda que aloçadores ~ue atribuem o 

tamanho das contribuições.realizadas a fatores internos seguem 

mais estritamente o principio da proporcionalidade do que aloca 
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dores que as atribuem a fatores externos. Resultado semelhante foi 

obtido por Kropf(in Hikula, 1980) em um estudo empírico no qual ganhos 

e perdas financeiras, obtidos coletivamente, tinham que ser al~ 

cados. o próprio Mikula, no entanto, faz algumas restrições de 

caráter metodológico a esses estudos, destacando que como 

atribuições foram feitas após tomada a decisão de alocação, 

as 
-nao 

há como determinar se as atribuições constituíam realmente o mo 

tivo das diferenças de alocação, ou se foram dadas como justif~ 

cativas para a decisão de alocação. 

Major e Deaux (1982), por outro lado, em um estudo 

sobre diferenças individuais no comportamento de justiça, suge

riram que outras variáveis poderiam ser consideradas pela rela 
-çao potencial que parecem manter com comportamentos de justiça. 

f o caso, por exemplo, do auto-conceito ou auto-estima que, se-

gundo eles, teria uma relação 'lógica óbvia com respostas indi 

viduais ã injustiça. Major e Deaux atribuem ã generalidade dos 

instrumentos de medida dessa variável' o fato dessa 

ainda não ter sido testada. A maioria dos e~tudos de 

hipótese 

alocação 

de recompensa e reações à. injustiça fizeram uso de tarefas mui 

to específicas que poderiam ou não estar relacionadas com o au

to-conceito glo~al do indivIduo. Pro~õem como indispensável p~ 

ra testar essa relação uma definição específica de auto-concei

to, em termos de expectativas de tarefas espec!ficas,ou a utili 

zação de um critério múltiplo no qual se inclua uma variedade 

de situações de injustiça. Major e Deaux sugerem ainda que,te~ 

do em vistas as diferenças reportadas de sexo no comportamento 

de justi"ça, seria útil,a elaboração de um instrúmento para a 

mens\:1ração de masculinidade e feminilidade psicológicas. Dest.acam 

algumas tentativas nessa direção, maS ressaltam a ne~essidade 

de uma análise mais sistemática de comportamentos de justiça e 

uma "rationale" teórica mais aprofundada entre 

feminilidade e compor~amentos de justiça. 

·masculinidade, 

Em síntese, o estudo de varia.veis de personalidade em 

sua reiação com a alocação de recompensas e ~om a aplic~ção de 

princípios di.stributivo·s. é ainda bastante incIpiente .e limitado'. 

Do exposto, é ~oss!vel traçar algumas tendincias ge

rais no estudo e na pesquisa do ~omportamento de alocação de re 

compe~sas. 
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fnfase maior é dada ã investigação dos fatores situa-

cionais que influem na escolha do prin~rpio de justiça. ressal 

tando-se, sob essa perspectiva, a testagem empírica das hipóte

ses de Deuts~h. Nesse sentido,' ji é possível reunir alguns acha 

dos conclusivos sobre a pertinência teórica das concepções de 

Deutsch acerca da relaçioentre a base de valor subjacente a 

um sistema distributivo e a natureza das relações interpessoais 

envolvidas nesse sistema. 

Em contrapartida, evidências empíricas da relaçio en

tre variiveis de personalidade e comportamento de alocação sao 

bem ma~s reduzidas e menos consistentes. Apenas algumas indic~ 

ções são sugeridas, mas dificuldades conceituais e metodológi

cas se interpõem nessas tentativas, dentre as quais, o problema 

da mensuração das variiveis de personalidade ~ a necessidade de 

intensa reflexão teórica para a determinaçio de que variiveis de 

personalidade poderiam estar logicamente relacionadas ao compoE 

tamento social de justiça. 

3. DESCRIÇÃO DA PESQUISA: OB~TIVOS, VARIÁVEIS E HIP6TESES 

3.1. Objetivos 

A finalidade do presente trabalho é investigar o com

portamento social de justiça' e sua interrelação com variiveis 

situacionais e variiveis de personalid~de. De modo mais especI 

fico, pretende-se verificar a influência relativa de um ou ou

tro tipo de variivel na preferência por determinadas normas de 

justiça distributiva.em situação de ·alocaçio de recursos. 

A indagação básica subjacente ao modelo metqdológico 

proposto representa uma tentativa de avaliar em' que medida fat~ 

.res longitudinais, no caso variiveis de personalidade,'e fato

res situacionais, no caso, tipo de relações interpessoais, afe 

tam o comportamento social de justiça. 

Par.tindo da' propo.s ição de que uma' alocaçio de recur

sos justa ou injusta var~a em função' da norma anotada e que a 

escolha dessa no:~a, por sua vez, depende de· uma configuração 

de variiveis situacionais e/~u de um conjun~6 de característi-
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cas individuais, o presente trabalho pro~ura averiguar os 

seguintes pontos: 

a) se a decisão do alocador quanto ã justiça da repa~ 

tição de bens e recompensas entre os membros do grupo e uma re

sultante da natureza das relações interpessoais envolvidas; 

1- ) s e a d e c i são q u a n to ã jus t i ç a ~ a r e p a r t i ç ã o de b e n s 

e recompensas no grupo deriva de certas caractertsticas de per

sonalidade do alocador. 

Em outras palavras, procura-se responder ã seguinte 

questao: ao decidirem sobre a alocação de recompensas entre pa~ 

ticipantes de vários tipos de situação social,os indivíduos a) 

adotam uma Gnica norma de justiça distributiva em função de 

certas característic~s personalogicas, que os levam a conside 

rar sempre a mesma regra na avaliação que fazem da justiça de 

uma distribuição, independentemente do· tipo de relação interpe~ 

soai em jogo, ou b) alternam sua preferência por uma ou 

norma, segundo o tipo de relação interpess~al envolvida, 

pendentemente dos traços de personalidade que P?ssuem. 

outra 

inde-

Cumpre esclarecer que a discussão do tema ~m termos des 

se duplo enfoque pressupõe a consideração de uma concepção mul

tidimensional de justiça. Resulta evidente que a abordagem uni 

dimensional, ao admitir que a justiça se resolve sempre pelo r~ 

curso ã eqUidade, ex~lui do ~ojo de seus interesses qualquer 

preocupação quanto ao estudo dos elementos que poderiam expli

car a opção do alocador por uma da três principais normas de 

justiça distributiva - igualdade, eqÜidade ou necessidade. Se

gundo essa ctica, a eqUidade prevaleceria em toaas as áreas da 

inte~ação social. 

Segue-se, em conseq~ência, que o arcab~uço tecrico do 

qual se parte para investigar o comportamento social de justiça 

na alocação de recursos concebe o· problema como uma tomada de 

decisão entre essas três regras distributivas~ Dessa questao 

central, os tecricos da multidimensionalidade derivim inGmeras 

e diferenciadas indagações~ em busca. de .um entendimento mais 

aprofundado das tendências g~rais que poderiam'explicar a prev~ 

lência de uma norma em detrimento de outras.· 
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Na presente pesquisa, foram selecionadas para estudo 

variáveis de personalidade conside.radas "a priori" c0!Ilo direta 

mente relacionadas com o comportamento social de justiça: racio 

nalidade, necessidade de afiliaçio e necessidade de realizaçio. 

Pressupõe-se que pessoas predominantemente racionais tendem a 

adotar a eqUidade como a norma mais justa de distribuiçio de re 

cursos. De igual modo, pessoas com alto grau de necessidade de 

realizaçio tendem a considerar a regra da eqüidade como a mais 

justa. Pessoas altamente afiliativas, em contrapartida, privi

legiariam a regra da igualdade. 

De modo inverso, tanto os indivíduos com característi 

cas mais emocionais quanto os que demonstram necessidade de rea 

lizaçio em menor grau optaria., de modo geral, pela igualdade. 

Por outro lado, indivíduos com baixa necessidade de afiliaçio 

adotariam com maior freqUência a eqUidade. 

Os fatores situacionais objeto de análise referem-se 

aos diferentes tipos de relações interpessoais envolvidas . no 

funcionamento dos grupos sociais e que variamode acordo com os 

objetivos de cada grupo. °Em essência, três tipos de situações 

sio criadas para testar empiricamente ~s predições de Deutsch 

sobre as condições sociais que determinam a preferência das pe~ 

soas por um ou por outro valor de justiça. 

Por outro lado, o comportamento sociar de justisa, 

mais especificamente, o comportamento de alocaçio, tomado como 

a variável dependente da pesquisa, é entendido como a manifesta 

çio da preferência por uma das três normas principais de justi

ça distributiva .- eqUidaode, igualdade ou necessidaode - em situa 

çio de decisio quanto i forma mais justa de alocaçio de recur-

50S. 

3.2. Variáveis 

3.2.1. ° Variáveis de Personalidade 

O exame da lit~ratura sobre ju~tiça dtstrib~tiva re

gistra uma série de
O 

estudos que visam a explicar o comportame~ 

to de alocaçio em termos da infl~ência decisiva de fatores de 
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personalidade. Embora as conclusões das pesquisas experimen

tais nio permitam ainda o estabelecimento de relações consiste~ 

tes entre essas variáveis, algumas indicações vêm sendo empir! 

camente esboçadas. Tal i o caso, por exemplo, das variáveis ne 

cessidade de realização e necessidade de afiliação, cuja rela

ção com a preferência por normas é reportada em alguns estudos. 

A autora, porim, nio tem conhecimento de nenhum estudo empírico 

que tenha tentado comprovar a relação entre comportamento de 

alocaçio e a variável psicologica racionalidade/emocionalidade. 

A tentativa de explicar, na base de características 

de personalidade, o comportamento social de justiça está rela-

cionada com observações sistemáticas acerca do modo diferencia 

do como as pessoas reagem ao se defrontarem com situaçoes que 

lhes demandam uma tomada de posição. Traços ~e personalidade 

poderiam ser vistos como determinantes das diferenças constata 

das na decisão de alocação quanto ã forma mais justa de proce

der. 

- Racionalidade/EaocioDalidade 

Dentro dessa perspectiva, pode-se afi.r·mar, por exem

plo, que há pessoas que, quando lhes competem uma tomada de de 

cisio, tendem a fazer uma análise objetiva e a estabelecer uma 

ordem logica e clara entre os aspectos concretos da situação, 

sem se deixar envolver pelo lado pessoal ou humano da questao. 

Em geral, inclinam-se por uma avaliação mais racional e ponder~ 

da dos·elementos em jogo, conseguindo manter um certo distancia 

mento ~fetivo das pessoas a quem lhes cabem avaiiar. Como pre

tendem ser neutros, afastam-se do dado afetivo, já que isso p~ 

deria interferir em seus julgamentos. 

Outras há, porim, que ao se de~rontarem com situações 

que reclamam decisões tendem a fa~er avaliaçõ~s mais subjetivas 

e apaixonadas, deixando-se influenciar pelas implicações afeti

vas do problema e pe~os efeitos de seu·s atós"eÍnterceiros. Co 

mo, em geral, se preocup.am com o que .pensam os outros, tendem a 

tomar decisões mais "emocionais", não conséguiô.do, portanto, se 

posicionarem mai"S· neutramente diante do prób~lema. 



98 

Essas características de personalidade, como todas as 

demais, nio se apresentam de forma exiremada ou exclusiva nas 

pessoas, variando, em intensidade de pessoa para pessoa. Dessa 

forma, dificilmente se pode descrever alguim como inteiramente 

racional ou inteiramente emocional em sua conduta. Hã gradações 

de racionalidade e de emocionalidade no comportamento dos indi-

víduos, razão pela qual as características referidas são consi 

deradas como variando ao longo de um continuum. possível, 

então, dizer-se que existem pessoas predominantemente racionais, 

pessoas predominantemente emocionais e pessoas que se situam em 

pontos intermediários na dimensão racionalidade/emocionalidade. 

Partindo-se dessa rationale e do pressuposto de que o 

comportamento de alocação implica sempre uma tomada de decisão, 

presume-se como provãvel uma eventual relação entre esse compo~ 

tamento e a variável racionalidade/emocionalidade. Pessoas 

"mais racionais" tenderiam com maior probabilidade. do que as 

"mais emocionais" a manifestarem preferência pela eqUidade,jã que 

esta norma demanda uma caracterização analítica da situação, 

uma avaliação das contribuições dos participantes e uma decisão 

que, por acabar favorecendo uns em detrimento de outros, requer 

independência de vínculos de natureza pessoal. 'Em contraparti

da, ê de se esperar que, pessoas "mais emocionais" se inclinariam 

pelo princípio da igualdade ou da necessidade pela própria difi 

culdade que teriam em analisar com frieza e objetividade dados 

factuais, sem considerar os aspectos humanos ou sentimentais en 

volvidos na decisão. 

Consulta a fontes especializadas evid~nciam a inexis

tência. de uma escala de racionalidade/emocionalidade, razão p~ 

la qual este estudo inclui a construção de um instrumento espe

cificamente destinado a aferir essa variável paicológica. A 

construção de itens capazes de discriminar pessoas em termos da 

maior ou menor intensidade com qu~ apresentam ~ssas caracterís

ticas baseou-se nas seguintes definições operacionais: 

pessoas racionais caracterizam-se' por capacidade de 

raciocínio bem desenvolvid~ e por nítida p~imazia da razão so

bre a emoção; são predominantemente objeti~a~, controladas emo 

cionalmente, firmes em suas 'convicçêies, capa~es de defender 10-.. 
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gicamente pontos de vista e pouco 4' • -seus sens~ve~s a neces-

sidade de agradar aos outros; 

pessoas emocionais caracterizam-se por capacidade de 

reagir às si"tuações na case de sentimentos, por primazia da 

emoção sobre a razão e por alta sensibilidade e afetividade; 

são predominantemente subjetivas, impulsivas, suscetíveis no 
-contato social e se preocupam em nao parecer duras e insensí-

veis aos outros. 

- 5ecessidad~ de Afiliação 

Para fins do presente trabalho, entende-se necessida-

de de afiliação como a variável psicológica que se 

preocupação de certas pessoas em estabelecer e manter 

amistosas com outras (McC1e11and e Winter, 1969). 

refere à 

relações 

Evidências empíricas atestam que a necessidade de afi 

1iação é uma das variáveis psicológicas que influem na percep-

ção de maior ou menor justiça dos princípios 

quando utilizados na a10coação de recompensas. 

dOi s t r i b u t i vo s , 

Por outro lado, os padrões de comportamento do brasi

leiro diante de uma situação de justiça distributiva, deduzidos 

da regularidade com que ocorreram nos varios estudos 
., . 

emp~r~cos 

reportados, fazem supor a prevalência na cultura brasileira de 

uma motivação à afiliação, capaz de explicar uma tendência ge

ral para repartição de recompensas em parcelas iguais. 

A partir de achados repetidamente obtidos - brasi1ei 

ros manifestam uma preferência pela eqUid~de sempre que a igua~ 

da de d~ contribuiçã~ prescreve uma distribuição igua1itaria, e 

a preferir a igualdade sempre que o mérito, por ser o desigual, 

conduz à distribuição de parcelas desiguais Rodrigues (1987) 

infere serem esses padrões uma deocorrência da alta ne~essidade 

de afiliação do povo brasileiro. A tendênciaoem estabelecer e 

em manter relações sociais agradáveis e am~s:o~a~ parece predo

minar, e a r~gra da igualdade favorece a cordialidade entre os 

membros de um grupo. 

Nesse ~entido, a relação entre nec~ssidade de afilia

ção e ao escolha da norma de a10caçoão tem b~soe lógica e empír.!.. 
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ca. Espera-se, portanto, que o alocador com alta necessidade 

de afi1iaçio manifeste preferincia pelo princIpio de igualdade, 

cuja uti1izaçio favorece a harmonia interpessoa1, evita animosi 

dades e hostilidades dentro do grupo e garante· uma imagem agra

dave1 para o alocador. Ao contrario, presume-se que o alocador 

com baixa necessidade de afiliação tenda a preferir a eq~idade, 

de vez que estar bem com os outros e ser considerado simpático 

não constituem motivos de maior preocupação em sua conduta. 

- 5ecessi~ade ~e Iealização 

Na literatura sociopsicológica, as pessoas com motiva 

ção ã· realização são descritas como sendo aquelas que estabele 

cem metas realistas, perseveram ate atingirem seus objetivos, 

assumem responsabilidades por eventuais fracassos, redirecionam 

seus esforços no sentido de obterem sucesso e procuram esmerar

se no desempenho de suas tarefas. 

Um estudo de Uray (1980), anteriormente citado na reV1 

sao da literatura, reporta a comprovação emplrica da relação entre 

necessidade de realização·e preferincia por normas de alocação. 

Nio obstante essa referincia, e bastante prematuro concluir que 

pessoas com alta necessidade de realização preferem o princípio 

da proporcionalidade e pessoas com baixa necessidade de realiza 

ção se inclinam mais pela igualdade. Achados análogos precisam 

ser obtidos ate que se possa atribuir consistincia empírica a 

essa relação. 

Em razão dessas considerações e por ser propósito do 

presente trabalho averiguar a interferincia de fatores de pers~ 

na1i~ade no comportamento de alocaçã~, incluiu-se essa variivel 

no escopo de interesse em investigação. 

Presume-se que pessoas com alta necessidade ,de reali 

zação adotem mais frequentemente a eqtiidade, tendo em vista que 

a utilização desse princípio pressupõe a valorização do empenho 

pessoal e a infase nas contribuições indivi~~ais ~ara a garan

tia de obten~ão d~ parc~las proporci~nais de recompensa, caracte 
~ . 

r1st1cas essas que se coaduna.m com o seu es'tilo' de comportamen-
-to. De modo invarso, press~poe-se que pesgo~s com baixa motiva 

çao a realização prefiram a igualdade p~lo simples fato de que 

SIBLIOT~CA: 

RlNDAÇÃO GETÚLIO WMII", : 
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sua ap1icaçio ji assegura, de antemao, uma participaçio na re 

compensa, independentemente de quaisquer contribuiç~es ou es 

forços pessoais. 

3.2.2. Variãweis Si~aacioDais 

As variiveis situacionais consideradas no presente e~ 

tudo consistem nas três situações sociais investigadas por 

Deutsch e que se referem às diferentes circunstâncias que, se

gundo ele, tendem a propiciar a escolha de um e não de outro 

princípio de justiça como a base de valor para a d~stribuição 

de recursos dentro dos grupos sociais. A natureza das relações 

cooperativas que se estabelece entre os membros de um grupo é 

função do objetivo principal para cuja realização esse grupo se 

volta e, por sua vez, é determinante da norm~ de justiça que 

tende a prevalecer dentro de um grupo. 

Esta pesquisa se propõe a testar empiricamente as hi

póteses de Deutsch que predizem: 

a) em grupos economicamente orientados, o valor dis 

tributivo predominante é a eqUidade; 

b) em grupos orientados para a solidariedade entre os 

membros, o valor distri"butivo preva1ente é a igualdade; 

c) em grupos orien~ados para a assistência a seus mem 

bros, em termos de bem-estar e desenvolvimento pessoal, o prin

cípio da necessidade prevalece sobre os demais. 

Para tanto, construiu-se um questionário composto de 

uma série de situações que exigem dos sujeitos uma decisão quan 

to à ,forma que julgam mais justa de r'esolver 'o problema propo~ 

to. Na construçio dess~s situações, procurou-se, levar em conta 

contextos sociais diferenciados - família, ~scola, fábr.ica, or

fanato, hospital,etc. - a fim de'que fosse possível dar aos s~ 

jeitos informações acerca do tipo de relaç~es interpessoais que 

r e g u 1 a m o f u n c i o n a me n t o dos g r u p os, bem c o mo -o s' o'b j e t i vos 

lhes sio comuns. As alternativas de escolha apresentadas 

sujeitos traduzem as três normas distributiVas ~m estudo, 

de um distrator. 

que 

aos 

além 
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3.2.3. CODporta.eD~o de Alocação 

o comportamento de alocação, tomado como a variável 

dependente d? estudo, é definido como a preferência dos sujei

tos por uma determinada regra de alocação, quando instados a d~ 

cidir da fo~ma mais justa sobre uma distribuição de recompensas 

a participantes de relações interpessoais. A manifestação da 

preferência é feita pela escolha que fazem entre três princípios 

de justiça distributiva - eqllidade, igualdade e necessidade. No 

caso do presente estudo, o alocador é visto apenas como observ~ 
-dor, não participante do grupo, 

nhuma parcela da recompensa. 

nao lhe cabendo, portanto, ne-

Parte-se do pressuposto de que a decisão do alocador 

por uma Ou outra norma seria influenciada por suas caracterís-

ticas individuais de personalidade e por características pecu 

liares ã situação de interação social que lhe é apresentada. 

3.3. Hipoteses 

As hipóteses gerais da pesquisa sao as seguintes: 

Hl : há relação significativa entre variáveis de pers~ 

nalidade e o comportamento de alocação de recursos; 

H
2

: há relação sig~ificativa entre variáveis 

cionais e o comportamento de alocação de recursos. 

Dessas hipóteses gerais, derivam-se 9 hipóteses 

situa-

esp~ 

cíficai, tendo em vista o desdobramento das variáveis indepen-

dentes: variáveis de personalidade - racionalidade, necessidade 

de realização e necessidade de afilia~ão; variiveis situacio

nais - relações interpessoais voltadas para a P!odutivídade ec~ 

nômica, para a solidariedade entre os membros e para o . bem-es

tar e desenvolvimento pessoal. 

As hipóteses específicas da pesquisa sao as seguintes: 

1. ~s pessaas com alto grau de rationalidade priori-

zam mais a eqllidade do que as pessoas com b~ixo grau de 

nalidade; 

racio 
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2. as pessoas com haixo grau de racionalidade prior! 

zam mais a igualdade ou a necessidade do q&~ as 'pessoas com 

alto grau de racionalidade; 

3. as pessoas com alto grau de necessidade de realiza 

ção privilegiam mais a eqUidade do que as pessoas com'baixo .grau 

de necessidade de realização; 

4. as pessoas com baixo grau de necessidade de reali

zação privilegiam mais a igualdade ou a necessidade do que as 

pessoas com alto grau de n~cessidade 'de rea1izaçio; 

5. as pessoas com alto grau de necessidade de afilia

ção valorizam mais a igualdade ou a necessidade do que as pe~ 

soas com baixo grau de necessidade de afiliação; 

6. as pessoas com baixo grau de n~cessidade de afilia 

ção valorizam mais a eqUidade do que as pessoas com alto 

de necessidade de reá1ização; 

grau 

7. o princípio distributivo da eqUidade é ma~s predo

minante na situação social em que as re1~ções interpessoais são 

orientadas para a produtividade econômica, do que nas demais si 

tuaçoe~ sociais; 

8. o princípio distributivo da igu~ldade é mais prev~ 

lente na situação social em que as re1açõe~ interpessoais 

orientadas para a solidariedade entre os. participantes, do 

nas demais situações sociais; 

-sao 

que 

9. o princípio distributivo da necessidade é mais pr~ 

ponderante na situação social em que as relações interpessoais 

são orientadas para o bem-estar e des~nvo1vimento pessoal, do 

que nas demais ~ituações sociais. 
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C A P I Y U L O III 

1. Sujeit:os 

Participaram da pesquisa 267 sujeitos matriculados em 

instituições de ensino superior da cidade do Rio de Janeiro, 

dos quais 217 (8l,27~) eram do sexo feminino e 50 (18,73%) do 

sexo masculino. A idade média do grupo total foi de,24,44 anos. 

A coleta de dados teve início em outubro de 1986, es-. 

tendendo-se até maio de 1987. Ainda assim, não foi possível 

atingir os 300 sujeitos privistos no planejamento original da 

pesquisa, especialmente devido ã ocorrência de repetidas greves 

ao longo dos períodos letivos referidos. A par disso, regis-

tre-se a reduzida proporção de freqUênc~a às aulas por parte de 

universitarios, mormente em cursos noturnos. 

2. Procediaento 

Às turmas de universitarios a que se teve acesso foi 

-apresentado um conjunto de 4 instrumentos, send9 tres escalas 

de características de personalidade e um questionario composto 

de ,9. s i tua ç õ e s h i p o t é t i c as d e r e 1 a ç õ e s in t e r p e s s o a i s, de s c r i -

tas resumidamente. 

Após a explic~ção inicial quanto ,à natureza e aos obj~ 

tivos do estudo, solicitava-se aos .s~jeitos 'que respondessem de 

forma cuidadosa aos instrumentos, observarido 'estritamente as 

instruções específicas de cada um. 

A duração media de aplicação por turma foi de 90 

minutps, tem~o considerado excessivam~nte loqgo e cansativo por 

um número razoavel de alunos, o que fez' com que desistissem já 

no início dos trabalhos·ou devolvessem o material apenas parc~· 

almente respondido. Estes casos foram e~cl~ídos da amostra pOE· 

que ao estudo só iriteressava o conjunto ~ompleto ~e dados so-. 
-bre o sujeito, razaopela qual, juntamente com os motivos 
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- ~ referidos anteriormente, nao se logrou atingir o numero de 300 

previament~ estipulado. 

3. Instrumentos 

Os instrumentos utilizados na pesquisa foram os se-

guintes: 

Escala de Racionalidade/Emocionalidad~ (RACEMO) 

Escala de Necessidade de Afiliação (ENA) 

Escala de Necessidade de Realização (ENR) 

Questionário de Situações de Decisão (QSD) 

Todos os instrumentos foram construídos especialmente 

para atender aos objetivos da pesquisa, exceção feita ã escala 

de necessidade de realização, de autoria de Mehrabian (1969~ 

adaptada por Salom de Bustamante (1981). 

Construção e Yestagem da Escala RACEHO 

Foram inicialme~te elaborados 80 itens, dos quais 24 

fraseados positivamente em relação ã emocionalidade, 27 fra

seados positivamente em relação ã racionaliàade ~ 29 considera 

dos como "neutros" (sem características emocionais 

nais). 

ou racio-

Essa forma preliminar da escala foi submetida a 9 jui 

zes, que deveriam classificar os itens.nas três categoria~ pro-

.postas, duas das quais (emocionalidade e racionalidade) oper~ 

cional~ente definidas em sub-categorias de cara~terísticas con

sideradas como indicadoras de um ou do outro traço de personal! 

dade ·em estudo. A categoria "neutra"" incluÍéi características e 

comportamentos que, presumidamente,não se enqua~ravam nas ante~ 

riores. A partir da computação e análise dos julgamentos, pr~ 

cedeu-se ã seleção dos itens, observando-se o critério de pelo 

menos 90% de concordância entre os juízes quan·to ã natureza "em~ 

cional" ou "racional" de cada item. Em cotr~e·qUêIicia desse pro

cedimento e da exc:lusão" dos· itens n~utros, resultaram 43 itens, 

sendo 22 "emocionais" e 21 "r.acionais". Pa"ra fins de equivalê!: 

cia numérica entre os dois t.ipos de .itens, ·.e~cluiu-se um 

"emocional", fixando-se em 42 o ·numero. final de i tens. 

item 
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A escala de 42 itens foi testada em uma amostra de 

318 estudantes de virias universidades do município dD Rio de 

Janeiro~ 174 (54,7%) do sexo feminino e 144 (45,3 %) do sexo 

masculino. 

As analises psicometricas da escala RACEMO foram fei 

tas através do programa RELIABILITY do Statistical Package for 

t.he Social Sciences (Nie et alo, 1981). Com base no exame dos 

resultados obtidos, foram eliminados os itens cujos índices nao 

se mostraram adequados, quer por indicarem correlação item/to

tal da escala baixa ou negativa, quer por não discriminarem de 

forma significativa os grupos superiores dos g~upos inferiores 

(os 20% extremos) na distribuição dos escores na escala. Resta 

ram 39 itens que se enquadravam nesses requisitos psicométri-

cos, os quais, submetidos ã analise fatorial, ficaram reduzidos 

a 20, tendo sido retirados os itens com baixas cargas fatoriais 

nos dois fatores principais encontrados e os itens .cujas cargas 

fator~ais eram elevadas em ambos os fatores. 

A escala RACEMO resultante ficou, pDrtanto, composta 

por 10 itens positivamente fraseados em relação ã racionalidade 

e 10 itens negativamente fraseados em relação 

(itens "emocionais"). 

Os sujeitos deveriam responder aos 

-a racionalidade 

itens utilizan 

do-se de uma escala do tipo Likert, de 7 pontos, variando desde 

"certamento sim" a "certamente não", passando pelos pontos in-

termediarios "muito provavelmente sim", '''provavelmente sim" , 
·"possive~mente", "provavelmente não" e "muito provavelmente não". 

A essas alternativas atribuíram-se os ponto.s 7, 6, 5, 4, 3, 2, 

1, fazendo corresponder 7 a "certamente sim", 6' a "muito pro

vavelmente sim" e, assim por diante, até 1, correspondente a 

"certamente não". 

A escala RACEMO foi computada no sentido de racionali 

dade, sendo feita a inversão dos pontos atribuídos aos itens 

"emocio.nais". Assim, quanto maior o escore na escala, mais ra

cional seria o indivíduo; quanto menor o escore, menos racional 

seria o indivíduo. 

A fidedignidade da escala foi determin~da através do· 

coeficiente Alfa de Cronbach- o coeficie~te ob"tido foi de 0,77. 
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No que diz respeito ã validade, a Escala RACEMO foi 

avaliada em termos de validade interna, validade externa e vali 

da de fatorial. 

A validade interna da escala foi aferida através do 

teste t de Student, realizado para cada um dos 20 itens, para 

testar a significância da diferença entre as médias dos 20% su

~eriores da distribuiçio de escores e dos 20% inferiores dessa 

mesma distribuiçio. Em todos os 20 itens, as diferenças entre 

médias foram significantes (p < 0,001), o que indica poder de 

discriminação dos itens. Conclui-se, portanto, que a escala 

contém itens capazes de discriminar entre as pessoas altas e 

baixas na dimensão de raciona1idade/emociona1idade. 

A validade externa da escala foi aferida através do 

seguinte procedimento: solicitou-se a psic6logos que indicas 

sem pessoas de seu relacionamento que, em seu entender, merce 

de seu convívio pessoal e direto, poderiam ser vistas como pre

dominantemente "racionais" ou predominantemente "emocionais" em 

suas re1aç~es interpessoais. Ao grupo de 27 ~essoas assim ide~ 

tificadas, sendo 11 "racipnais" e 16 "emocionais", foi aplicada 

a Escala RACEMO. A média dos escores obtidos pelas pessoas de~ 

critas pelos juízes como "racionais" foi de 95,91 e a das pes

s o a s v i s tas c o mo "e mo c i o n a i s" ·f o i de 79, 31 • P a r a te s t a r a d i f e 

rença entre essas médias foi utilizado o teste! de Student, cu 

jo resultado (t = 4,12; p < 0,001) indicou diferença altamente 

significante, pOdendo-se, dessa forma, afirmar que a escala 

RACEMO, de acordo com o método de grupos contras.tantes (Anastasi, 

1988), apresenta também validade externa. 

Análise fatorial da escala de 20 itens; através do me 

todo VARIMAX, revelou apenas dois fatores com eigenvalu~s supe

riores a 2.0 ap6s a rotaçao, os quais explicavam. 73% da variân . 
cia da distribuição dos escores. ° exame das cargas. fatoriais 

'mostrou que os itens da escala RACEMO. se grupam, predominante -

mente', nos dois fatores "racionalidade" e "emocionalidade", o 

que indica a validade fatorial da escala. 

Ap6à os estudo~ psicométricos ~reliminares,' que de fi 

niram sua versio definitiva com 20 itens, a Escala RACEMO, foi, 

entao, utilizada na pesquisa propriamente dit~, sendo reaplica

da nos 267 sujeitos que con&tituem a amostr~. 
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- Escala de Recessidade de Afiliação (ERA) 

Foram construídos 27 itens, sendo 20 itens destinados 

a avaliar a necessidade de afi1iaçio e 7 itens' que funcionavam 

como distratores. Através da criação de uma série de situações 

do cotidiano, solicitava-se aos sujeitos que 

qual seria ~ua atitude em cada uma delas. 

identificassem 

A escala foi computada atribuindo-se 3 ~ontos i a1ter 

nativa que indicava baixa necessidade de afiliação e 1 ponto a 

alternativa indicadora de alta necessidade de afiliação; em ca-

so de omissão de respostas, atriburam-se dois pontos. Assim, 

~uanto mais alto o escore do sujeito, mais baixa a sua necessi

dade de afiliação. 

A escala ENA foi pré-testada de fo~ma assistemática, 

tendo em vista que sua utilização na pesquisa teve apenas o ca

ráter explorat5rio, de sondagem inicial dessa característica 

psico15gica. Dessa forma, a aplicação prévia da escala restrin 

giu-se a um grupo reduzido de pessoas e tev~ por p~op5sito tao 

somente verificar a perti~ência de aspectos formais de constru

çio do intrumento, tais como, estrutura e redaçio dos itens, via 

bilidade de ocorrência das situações e das opçõ~s apresentadas 

aos sujeitos e funcionamento dos distratores. 

- Escala de Necessidade de ~ealização 

A Escala de Necessidade de Realizaçio, utilizada na 

presente pesquisa, constitui uma adaptação de Salom de Bustaman 

te (1981) da escala de Mehrabian (1969) e eompreende 24 itens, 

12 dC!s quais fraseados positivamente 'em rela~ão ã 

de realizaçio e 12 negativamente. 

necessidade 

Os sujeitos deveriam respontier aos itens" basean-

do-se numa escala do tipo Likert, de 9 pontos, v~riando de 

"totalmente de acordo" a "totalmente em desacordo", passa~ 

do por pontos intermediários "muito de ·ac.ordo", "modera-

damente 

opinião", 

cordo" e 

de 'acordo", "ligeiramente de acordo", "não tenho 

"ligeiramente- em. desacordo", '''moderamente em desa 

"muito' em desacordo". A essãs alternativa~ cor-

respondém) respectivamente,os pontos 9,.8, 7, 6, 5, 4, 3, 2' e 
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sivamente até 1 

a "totalmente de acordo" . e 

"totalmente em desacordo". 
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assim suces-

A computação da escala é feita somando-se os pontos 

dos itens positivamente frasea~os em relação i necessidade de 

realização, aos quais são somados, depois de invertidos, os po~ 

tos dos itens negativamente fraseados. Assim sendo,quanto mais 

alto o escore do indivíduo, maior é a sua necessidade de reali-
-zaçao. 

- Questionário ~e Situações ~e ~ecisão (QSD) 

-o Questionário de Situações de Decisão compoe-se de 

nove cenários que reportam situações fictícias relacionadas a 

contextos de trabalho, de família, de escola e de instituições 

de assistência. Cada situação descreve resumidamente um probl~ 

ma para o qual é solicitada uma decisão do sujeito,quanto i for 

ma mais justa de solucioná-lo. 

As situações se agrupam igualmente em três categorias, 

baseadas nas concepções de Deutsch acerc~ das diferenças na na

tureza das relações interpessoais envolvida~ nos grupos e inst~ 

tuições sociais. Assim, as situações envolvem o~ .três tipos de 

relações cooperativas cpnsideradas nas hipóteses de Deutsch, e 

que variam segundo os objetivos que lhes são comuns (produtivi

dade econômica, promoção de relações sociais harmoniosas e pr~ 

moção de desenvolvimento e bem-estar pessoal). 

Em cada cenário são apresentadas quatro alternativas 

de resposta, uma equivalente a um distrator e a~ demais traduziu 

do de forma direta ou indireta os três princípios de alocação 

de re~ursos em estudo, ou seja, eqUidade, igualdade e necessida 

de. Os sujeitos eram instruídos a graduar as alternativas de I a 

4 de acordo com sua preferência em termo~ da justiça n~ solução 

do problema proposto. Assim, deveria atribuir, I i alternativa 

de alocação de recursos por ele considerada como a mais 

2 i segunda mais just,a, e assim sucessivamet"t-e. 

justa:; 

Os aspec'tos formais de construção, do .instrumento,' no 

que diz respeito i compreensao das instruç~e& e ao entendimento 
. 

das situações propostas, for~m avali~dos airaves de test,gem 

previa em um, pequeno grupo de psicólogos . 

• 
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A título de ilustração, apresentam-se, a seguir, exem 

pIos de cenirio correspond~ntes aos tr~s ti?os de situaçio des 

cri tos nas hip5teses de Deutsch. 

- Cenir~o de situação cooperativa cujo objetivo prin

cipal é a produtividade econômica. 

"Voc~ é dono de uma firma que atravessa graves difi 

culdades financeiras. Para-recuperar-se, a única saída que vo-

c~ tem é reduzir o quadro de pessoal, restringindo assim as des 

pesas. Todos são funcionirios antigo~ e de larga experi~ncia, 

mas voc~ teri que despedir boa parte deles. Qual, no seu modo 

de ver, seria a forma mais justa de faz~-lo? (Não esqueça de 

graduar as demais alternativas) 

( ) sortear em cada setor os funcionirios que perman~ 

ceriam 

( ) selecionar o grupo que seria mantido na firma, 

( ) 

segundo o critério de ne~essidade econômica ou da 

dificuldade de arranjar outro emprego: os que mais 

p re c i s aos sem do emprego ou os mais antigos perma-

neceriam 

selecionar os funcionirios de a'cordo com o crite 

rio de compet~ncia ou produtividade: os melhores 

ficariam, os demais seriam despedidos 

( ) solicitar aos chefes que indicassem, segundo seus 

pr5prios critérios, os funcionários que 

se r ap rove i tado s .• " 

deveriam 

~nirio de situaçio c~operativa cujo objetivo prin

cipal é a promoçio ou manutençio de relações,sociais harmoniosas 

"Voc~, resolve promover, em 'sua comunidade, um traba

lho de construção'de uma escola em sistema de mut~rio. A fim 

de ,moti var .o pessoal, voc~, que é o dono da idéia,; propõ'e um pre

mio ao f~nal da construçio. Como voc~ acha que seria mais JU~ 

to distribuir o pr~mio? (Não esqueça de g!ad~a~ as demais al~ 

ternativa~) 

• 

( ) distribuir cotas iguais do prêmio entre todos os 

que participassem do trabalho 

( ) destinar cotas maiores aos mais necessitados eco-

nomicamente, já que todos trabálharÍam de alguma forma 
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( ) cr~ar uma espécie de controle de atividades para, 

ao final da construçio, dist~~buir o dinheiro de 

acordo com o grau de participação: quem realizas

se mais, receberia mais; quem fizesse menos, rece 

beria menos 

( ) deixar que as proprias pessoas resolvessem entre 

. " s~· 

Cenário de situação cooperativa cujo objetivo prin

cipal é a promoção de desenvolvimento e bem-estar pessoal 

"Você é diretor de um orfanato que abriga 100 crian-

ças abandonadas. Na idade de 5 anos, anualmente, você deve 

caminhar algumas crianças para colégios p~b1icos municipais 

fim de propiciar-lhes alfabetização, já que seu orfanato 

en 

a 
-I'. 2. o 

dispõe de recursos suficientes para montar sua própria escola. 

No entanto, o n~mero de vagas que lhe é oferecido é 3empre.infe

rio r ao n~mero de crianças em idade àeo serem alfabetizadas. Qual 

o critério que você adotaria como sendo o mais jus~o para enca-

minhar as crianças? (Não esqueça de graduar as demais 

t~vas) 

a1 te rna 

• 

( ) en.caminha r as crianças mais carentes e que mais 

necessitassem de estimulação para terem chance de 

serem alfabetizadas 

( ) usar o sorteio como forma .de indicação dando a to 

das as crianças a mesma oportunidade 

( ) encaminhar as crianças em melhores condições físi 

cas e mentais para serem .em sucedidas no proce~ 

so de alfabetização e,assim, aproveitarem bem a 

oportunidade 

( ) deixar que as proprias escolas fixassem o crité-

rio de seleção das crianças a serem"alfabetizadas!' 
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C A P f Y U L O IV 

RESULTADOS 

A apresentaçao dos resultados da presente pesquisa se 

desdobrará em três partes principais: na primeira, serão indi-

cados dados psicométricos das escalas de personalidade utiliza 

das e informações sobre a análise dos dados obtidos através do 

questionário de situações de decisão; na segunda, serão discuti 

das as hipóteses que relacionam as variáveis de personalidade P. 

o comportamento de alocação; na última parte, serão analisadas 

as hipóteses que estabelecem associações entre variáveis situa 

cionais e o comportamento de alocação. 

1. INSTRUMENTOS 

1.1. Escalas de personalidade 

Preliminarmente ã apresentaçao dos 'dados psicométri-

cos das escalas de personalidade, cabe trazer algumas estatísti 

cas desses· instrumentos obtidas para o conjunto dos 267 sujei

tos que compoem a amostra. 

As médias e desvios padrões de cada uma das escalas 
-sao as seguintes: 

RACEMO X = 96,74 s = 12,06 

ENR X = 114,88 s = ,16,?0 

ENA X = 37,25 s = 5,26 

Não foi considerado pertinente averig4ar eve.n tuai s di 

ferenças .en tre os sexos nas três escalas ·cons i d'e radas tendo em 

vista a desproporção entre homens e mulheres existente na amos 

tra, 18,73% e 81,27%, r~spectivamente. 

Os índices de fidedignidade das e$calas foram obtidos 

através do coeficiente alfa,de Cronbac~, alcançando-se os se

guintes resultados: Racemo = 0,62 ENR = 0,48 e ~NA = 0,48 .. 

• 



113 

Comparando-se os coeficientes alfa da escala RACEMO 

nas duas amostras (na pré-testagem, o coeficiente foi 0,77), v~ 

rifica-se um considerável decréscimo na fidedignidade da esca 

la, o que talvez possa ser atrihuído aos problemas ocorridos na 

coleta de dados, já aludidos. 

o coeficiente de fidedi~nidade da ENR, por sua vez, 

não pode ser considerado satisf~tório, especialmente se levar-

mos em conta que estudos anteriores com essa escala indicaram 

resultados superiores: alfa de Cronbach = 0,77; 0,92; 0,92 (Sa-

10m de Bustamante, 1981)e alfa de Cronbach = 0,78 (Rodrigues, 1987). 

Quanto ao coeficiente de fidedignidade da escala de 

afiliação, embora possa ser visto como relativamente baixo, não 

surpreende tendo em vista tratar-se de uma escala não previa-

mente testada. Além do mais, acredita-se qu~ a pequena amplit~ 

de dos escores nos itens (1 a 3) concorre para a reduzida magni 

tude das correlações item/total da escala, registrada em numero 

razoável de itens, o que prejudica a sua consistência interna. 

No que se refere aos índices das correlações item/to 

tal da escala, os três in~trumentos comportaram-se do seguinte 

modo: 

,- a escala RACEMO apresentou o melhor resultado, com-

parativamente às demais, de vez que apenas 3 dos 20 itens apr~ 

sentaram índices muito baixos, não se re~istrando correlações 

negativas;' destaqu:-se que esses mesmos três itens tiveram índi 

ces bastante satisfatórios na pré-testagem da esc~la; 

- a ENR ap resentou 6 do s' 24 i tens com co rre 1 açõe s ex

tremamente bajxas, e 2 itens com índiees neg~ti~os; 

- a ENA apresentou 9 dos 20 itens com índices bastan 

te insatisfatórios nesse aspecto, 2 dos quais com c~rrelações 

negativa~. ' 

Numa tentativa de verificar até que' ponto as três ca-

racterísticas de personalidade poderiam correlacipnar-se umas 

às outras, já que seria teoricamente possí~~l esperar-se tima ~~ 

lação iógica entre elas" apurou-se a c~rrelação ae Pearson. ~a~ 

tia-se do pressuposto que as pessoas predominamt,emente racio

nais teriam maior motivação a realização :e/ou. menor necessidade 

• 
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de afiliação, e inversamente, as pessoas predominantemente emo 

cionais teriam menor motivação ã rea1izaçãc e/ou maior necessi

dade de afiliação. 

Os resultados das corre1aç~es, no entanto, não revela 

ram evidências nesse sentido; em alguns casos, registraram-se 

apenas tendências na direção esperada, conforme se 

abaixo: 

RACEMO X ENR r = 0,21 

RACEMO X ENA r =-0,27 

ENR X ENA r = 0,07 

O resultado da correlação RACEMO/ENR, -nao 

demonstra 

obstante se r 

relativamente baixo, é positivo, coerente, portanto, com a ex-

pectativa de que os indivíduos mais racionais seriam mais moti 

vados ã realização. Inversamente, a correlação negativa RACEMO/ 

ENA contraria a tendência esperada de que os mais racionais se 

riam menos afi1iativos (registre-se que quanto mai~ alto o esc~ 

re do indivíduo na ENA, mais baixa a sua necessidade de afilia

ção). Finalmente, a correlação entre ENR e ENA é positiva,mas, 

pela sua proximidade de ~,pode-se concluir pela quase com

pleta ausência dOe correlação entre essas duas variáveis, não se 

configurando, portanto, qualquer tendência na direção esperada, 

ou seja, a de que os indivíduos mais motivados ã realização se

riam os menos afi1iativos. 

O conjunto de resultados psicométricos obtidos para 

as três escalas sugere'a necessidade de estudos empíricos adi

cionais para o aprimoramento desses instrumentos, especialmente 

das escalas de necessidade' de realiz~~ão e d~ necessidade de 

afiliação. Quanto ã RACEMO, acredita-se que os resultados obti 

dos permitem a av~liação de sua qualidade psicometrica em ní

veis satisfatórios. 

1.2. Questionário de s.ituações de decisão .(QS))) 

Como já foi dito na descrição do procedimento, o QSD' 

compõe-se de 9 cenários, sendo três cenários para cada um dos 

três tipos de relações cooperativas em es:tudo. e que, doravante, 

• 
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serão resumidamente designadas por situação de competição (qua~ 

do a produtividade a.conômica é o objetivo principal), , situação 

de cooperação (quando a solidariedade e relações har~oniosas e~ 

t r e o s me m b r o s são o o b j e t i vo p r i n c i p a 1 ) e s i tua ç ã o d e as s i s tê n -

cia (quando o bem-estar e desenvolvimento pessóa1 sao o 6bj~ 

tivo mais importante). 

As quatro a1tern,ativas de resposta apresentadas aos 

sujeitos em cada um dos cenários, também conforme o assinalado, 

correspondiam aos três princípios de alocação e a um distrator, 

cabendo aos sujeitos classificá-las de 1 a 4 de acordo com o grau 

de justiça que lhes atribuíam (l p~ra o mais justo). 

Na análise dos dados, desprezou-se o distrator e pro

cedeu-se ã reordenação dos pontos, respeitando-se, obviamente, 

a seqllência adotada pelo s~jeito para a classificação dos prin-

cípios de alocação. Em seguida, para cada sujeito, somaram-se 

os pontos atribuídos a cada princípio distributivo'nos três ce

nários que compunham cada uma das três situações consideradas. 

Em conseqUência, o sujeito passou a ter três ~lassificações em 

cada situação, um para cada princípio de alocação, ou seja: uma 

classificação para a eqUidade, uma para igualdade e outra para 

necessidade. Assim, por exemplo, se um sujeito considerou a 

eqUidade como a norma mais justa em todos os 3 cenários da si-

tuação de competição, sua classificação para a equidade foi 

se, nesses mesmos cenários, esse mesmo sujeito classificou' 

3 . , 
a 

igualdade como a terceira norma mais justa, sua classificação 

para a igualdade foi 9. 

Com o procedimento de computaçao ~dotado, a amplitude 

de cada classificação variou de 3 a ~ pontos, 
, , 

e quanto menor o 

n~mero de pontos atribuídos a uma norma, mais justa ess~ norma 

era considerada. Por outro lado, somando-se as ,três classifi 

cações (nas três situações) para cada um dos princípios de alo~ 

cação, obteve-se, para cada sujeito, uma classificação geral de 

eqUidade, uma de, igualdade e out~a de necessídade. Vale l'em

brar, ~ais uma'vez, que quanto menor o nGmero'de pontos da cla~ 
sificação geral de uma norma,mais justa a norma. 

Cumpre destacar que nos poucos 'casos em que os sujei-, 

tos se omitiram em responder ao item, ou' indicaram apenas a aI 
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ternativa mais justa, sem graduar as detnais opçoes, foram-lhes 

~~Tibuídos pontos pelo experimentado~. No ~~imeiro caso, 2 po~ 

tos a cada alternativa, tendo em vista que o total de pontos a ser 

distxibuído entre os três princrpios dist~ib~tivos era 6; no 

segundo caso, ambas as alternativas nao clássificadas pelo 

sujeito foxam graduadas pela ~édia dos pontos restantes; ou 

seja, 2,5 pontos Pára cada uma •. 

~ ~~IÃVEIS DE PE~S05ALIDADE E COHPORTAMtNto DE ALOtAÇÃO 

Â hipótese geral de assoéiáÇ~O ênt~e ás vári~veis de 

"e-rsonalidade em estudo e o c.ompo~tátnento de áloéáÇ~O foi com

-pxovada empiricamente apenas em alguns ~ásOS espeêLficos, CO.!l 

fOTme se pode constatar nos resultados apresentádos abaixo. 

Paxa a t~stagem das relaç~és hipôtéti~aaàs)tofuaram~se 

os 30 sujeitos localizados rios pontos ~áis ê~trêfuOB dá distri-

buição de escores de cada uma das três dimensbes , psicológicas 

~esquisadas. Desse modo, caracteri2árám-se 3 pá~eB de grupo: 

b) os mais motivados ã rêáli~áÇàô e ês menos motiva

dos i reali~açio; 

c) os mais afiliativos e os menos âfiliátivos. 

De cada um desses pares de grupôs~ têmáfám~se, em pri 

~eiTo lugar, as classificações gerais ~~diáS em eqUidade, iguaJ 

~ade e necessidade, testando-se a ~ignifiê~nêiá dás diferenças 

~ntxe essas midias, em cada par, ~trAv't do teste! de Student. 

Esses dados a,parecem reuni-dos na tabé'la 1., ilÍtH,~âhdo::.§e párale

la~ente os valores de t e os resultàdQs ~i~hiftRátiváfuente dif~ 

rentes • 
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Tabela 1 

Classificações Gerais Medias de EqUidade, Igualdade 

e Necessidade nos Grupos Extremos na RACEMO, ENR_ e ENA 

N 
REALIZAÇÃO AFILIAÇÃO O RACIONALIDADE NEC. NEC. 

R 

~ Gr. Sup. Gr.lnf. t Gr.Sup. Gr. Inf. t Gr.Sup. Gr.Inf. t 

Eq. 17,62 

Ig. 17,35 

Nec. 19,03 

* p < 0,05 
** p < 0,01 

*** p < 0,001 

18,25 -0,77 

16,00 2,07* 

19,75 -1,18' 

17,82 17,80 0,25 16,87 19,22 -3,45*** 

17,07 17,15 -0,10 17,73 17,23 0,73 

19,11 19,60 -O ,80 19,40 17,55 3,18** 

A inspeção ã tabela demonstra que as medias foram si~ 

nificativamente diferentes, e na direção esperada., em apenas 

3 casos, confirmando-se, portanto, as seguintes hipóteses espe

cíficas: 

a) os indivíduos mais emocionais sao mais 

rios do que os indivíduos mais racionais; 

igua1ita-

b) os indivíduos menos afi1iativos são mais 

vos do que os indivíduos mais afi1iativos; 

c) os indivíduos mais afi1iativos preferem 

" . . 
equ~tat~ 

mais o 

princípio da necessidade do que os indivíduos menos afi1iativos. 

Num segundo momento, tomaram-se Aesse. mesmos pares 

de grupos suas classificações médias ·de eqUi9ade,de igualdade e 

de necessidade, por situação, comparando-se, então, par a par, 

a significincia da diferença entre as c1assifi~ações midias em 

cada princípio. Assim, por exemp.10, na situação de competiçã~ 

a classificação média de eqUidade do grupo de 'sujeitos mais ra

cionais foi comparada com a classificação médi~ de eqUidade do 
. . - . 

grupo de suj~itos menos racionais, uti1iza~do-se o teste! de 

Student para verificar we essas médias ~ra~ s~gnificativamente 

diferentes . 
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Das virias relaç~es testadas. em apenas 4 delas os re 

sultados foram significativamente diferent<::.s. A tabela 2 indi 

ca tao somente os grupos de sujeitos, bem como as normas distri 

butivas e respectivas situaç~es, em que as classificaç~es medias 

diferiram significativamente. 

Tabe la 2 

Diferenças Significativas entre os Grupos Extremos 

na RACEMO e na' ENA 

Norma/. -SLtuaçao 

Equidade/Competiçã~ 

Equidade/Cooperação 

Necessidade/Cooperação 

* p < 0,01 
** p < 0,001 

Mais Racionais 
x 

Menos Racionais 

-2,57** . 

Mais Afiliativos 
x 

Menos Afiliativos 

-3,02* 

-3,81** 

3,51** 

~om base nos valores t de Student indicados, consta 

ta-se que, de acordo com o esperado, os sujeitos menos afiliati 

vos tendem a preferir a norma da eqüidade mais do que os sujei

tos mais afiliativ~s, tendo sido observado esse comportamento 

na situação de competição e na situação de cooperação. No en

tanto, como essa diferença na avaliação do grau de justiça da 

regra da eqüidade, entre os mais afili,ativos·.e os menos afilia 

tivos, não se r~gistrou também na sit"uação de assistência, a hi 

pótese que especifica a relação entre ne€essidade de afiliação 

e ~qUidade não foi inteiramente confirmada. NO'entanto, os. re-

sultados 'encontrados trazem apoio substancial nesse sentido. 

P o r ou t r o 1 a do, o b s e r v a - se na t a·b e 1 a . que, nas i tua ç ã o 

de cooperação, a classi~icação media da necessidad~ pelos menos 

afilia~ivos foi signific~tivamente maior dO'~ue ~ dos mais afi

liativos (o valor' de ! é"positivo). Esse resultado confirma. a 

hipóte~e de que os sujeitos com maior necessidade de afiliação 
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tende.m a adotar a regra da. necessidade mais. do que os sujeitos 

com maior necessid~de de afiliação. 

Em contrapartida, o valor de t encontrado para a dife 

rença nas classificações médias de necessidade entre sujeitos 

mais racionais e sujeitos menos racionais é significativo, 'po

rém, na direçio inversa i esperada. Em outras palavras~ esse 

r~sultado contraria a hipótese de p~ssoas predominantemente emo 

cionais tenderiam a julgar a regra da necessidade como mais JU~ 

ta do que as pessoas predominantemente racionais. Segundo essa 

hipótese, a classificação média de necessidade pelos mais raci~ 

naisseria significativamente maior - portanto menos justa

do que a dos mais .emocionais. Em conseqUinci~, o valor de ! 
seria positivo, e não negativo. Na discussão dos resultados, 

esse aspecto especrfico seri retomad~ para anili~e. 

Com o propósito de buscar elementos que pudessem tra-

zer informações complementares i questio em paul::a, selecio 

naram-se no total dos 267 sujeitos aqueles que compunham os 

perfis psico15gicos esperados, ou seja,'os sujeitos mais racio 

nais, mais motivados i realização e menos afiliativos e, inver

samente, os sujeitos mais emocionais, menos motivados i realiza 

ção e mais afiliativos. No primeiro caso, enquadraram-se 16 su 

jeitos e no segundo, 11 sujeitos. Comparando-se nos 2 gru?os 

as médias das classificações gerais desses sujeitos em eqllid~ 

de, igualdade e necessidade, através do teste t de Student, 

constatou-se que,na classificação geral de equidade, as médias 

foram significativamente diferentes (t = -2,39, p <0,05), o que 

vem confirmar a expectativa de que as pessoas que possuem em 

maiox intensidade as caracterrsticas de ra~ionalidade e necessi 

dade de realização e em menor intensidade a'necessidade de afi

liação tendem a comportar-se mais equitativamente em situações 

de alocaçio de recursos do que as pessoas com es~as mesmas ca-

,racterísticas, mas na direção oposta. 

Por outro lado, comparando-se esses mesmos grupos~ si 

tuaçao por situação, em relaçio ~s classificações médias de ca

da uma das três normas,' ~erificaram-se diferenças s.ignif'icati' 

vas, na situação de cooperaçio, em eqni~ade(t=-2,78, p < 0,01), 

e igualdade (t= 2,57, p < 0,02). Esses resultados também se· 
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conformam às expectativas quanto ao comportamento de alocação 

desses grupos: o ?cimeiro caso i mais uma indicação em favor 

da conclusão acima explicitada; o segundo caso representa um in 

dício de que pessoas mais emocionais, menos motivadas ã realiz~ 
-çao e mais afiliativas tendem a preferir a norma da igualdade. 

Cumpre assinalar, no entanto, que dada a pequena pro

p~rção desses sujeitos em relação ao total de sujeitos pesquisa 

dos, esse resultado deve ser visto com reservas. Não obstante, 

pode ser encarado como um indício na direção esperada. 

3. VARIÁVEIS SITUACIOKAIS E COHPORTAME5TO DE ALOCAÇÃO 

A hipótese geral de que há relação significativa en

tre variáveis situacionais e o comportamento de alocação foi i~ 

tegralmente confirmada, de vez que todas as relações específi 

cas dela derivadas foram comprovadas empiricamente: 

Para a testagem dessas relações, foram considerados 

os três tipos de situação - de competição, de cooperação e de 

assistência - e as classificações midias dos .ujeitos em eqUi-

dade, igualdade e necessidade. A avaliação da existência de di 

ferenças significativas entre as situações em cada um dos três 

princípios distributivos foi feita atravis da análise da variân 

cia, tendo sido utilizados dois metodos para um design RBD, 

um parametrico e um não paramitrico, o metodo de Friedman. 

As tabelas abaixo sumarizam os resultados da ANOVA p~ 

ra cada um dos princípios de alocação. 

Tabela.3. 

EQUIDADE 

Sumário da Análise da Variância 

Fonte SQ gl ~ F 

Tratamento 356,99 2 l78,5Q 135,07* 

Blocos 8~5,36 266 3,01 

Resíduo 703~05 532 1,32 

Total 1875,40 800 

* p < 0,001 
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\T e r i f i c a - se, p o r t an tos que as d i f e r e n ç as en t re as c 1 as 

sificações médias dos sujeitos na situação de competição <x= 5,33), 

na situação de cooperação (x= 6,02) e na situação de assis.tên

cia eX= 6,96.} são altamente s{gnificativas. 

Tabela 4 

IGUALDADE 

Sumário da Análise da Variância 

Fonte SQ gl MQ F 

Tratamento 316,10 2 158,05 101,63* 

Blocos 692,66 266 2,60 

Resíduo 827,35 532 1,58 . 
Total 1881,96 800 
-

* p < 0,001 

De igual modo, constata-se serem altamente significa

tivas as diferenças entre as classificaç~es midias dos sujeitos 

em igualdade nas situações de competição~ de cooperação e de as 

sistência, x= 6,53, x= 5,08 e x= 5,37, respectivamente. 

Tabe la 5 

NECESSI:DADE 

Su-mârio da A'nálise dá Variância 

Fonte SQ gl MQ F 

Tratamento 198,18 2 99 .. 09 82,58* 

Blocos 585,51 266 . 2,2Q 

Resíduo 638.,14 532 1,20 

Total 1421,83 800 

* p < 0,001 

- . ....... . .. 
Os resulta~os da anal~se da var1apC1a mostram que tam 

bém para o princípio di$tri:butivo da, necessidade, as classifica 

ções médias dos sujeitos 'nas ·situações de ;ompitição (x= 6,18), 

de cooperação <x:=:'6,91) e de assistência <x.=~5,70) foram ·alta

mente significativas . 
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A1im das ani1ises de· variincia realizadas para cada 

princípio de a10caçio dentro dos tris tipos de situaçio estuda 

dos, foram tamhem testadas, atraves do teste a posteriori de 

D~ncan, as diferenças entre cada par de classificações medias 

dentro de cada tipo de situaçio. 

Os resultados demonstr.aram que, na situaçio de compe

~io, a classifica~io média atribuída ã eqüidade difere signi 

ficativ~mente das classificações medias atribuídas ã igualdade 

e ã necessidade; na situaçio de cooperaçio, a classificaçio m5-
dia dada pelos sujeitos ã igualdade é· significativamente dif~ 

rente das atribuídas aos princípios de alocaçio por eqUidade e 

por necessidade; finalmente, na situação de assistência, a cla~ 

sificaçio media atribuída pelos sujeitos ã regra da necessidade 

difere significativamente das classificações médias dadas às 

demais regras de alocaçio. Destaque-se que as diferenças repoE 

tadas sio significantes ao nível de p < 0,001, com exceçio· de 

uma, cujo nível de significincia e de p < 0,01. Cumpre acres

centar que, dentro de cada tipo de situação, não foram encontra 

das diferenças significativas entre as classificações médiaa 

atribuídas aos dois outros princípios de justiça distributiva. 

Considerando-se a natureza dos dados obtidos pela pr~ 

sente inve~tigação e que nio se conhece como.se distribuem esses 

dados na população, utilizou-se tambem o método de Friedman de 

ani1ise de variância. 

Ap5s a o~denação, dentro de cada bloco., das classifi

cações atribuídas pelos· sujeitos para cada uma das· regras de 

alocaçio, nos três tipos de situação, procedeu-se ao somat5rio 

das ordenaçõe~ dentro de cada tipo de sitqação.A tabela 6, a 

seguir, resume os resultados obtidos . 
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Tab.e1a 6 

Resultados da Análise da Variância de Friedman 

Re gras de SOMAT6RIO DAS ORDENAÇÕES 
X2 

Alocação 
!cOMPETIÇÃO COOPERAÇÃO ASSISrtNCIA c 

. EQUIDADE 411,5 515,5 675,0 131,94* 

IGUALDADE 674,0 440,5 489,5 121,57* 

NECESS IDADE 516,5 660,5 424,5 103,99* 
-

* p < 0,001 

o valor encontrado para X2 indica que a hipótese de 
c 

nulidade a respeito da igualdade entre esses somatórios deve 

ser rechaçada. Em consequência, pode-se concluir que os três 

tipos de. situação produzem efeitos diferentes na es'co1ha da re

gra de alocação de recompensas. Assim, a regra da eqUidade pr~ 

valece como a mais justa na situação de compe~ição; na situação 

de cooperação,predomina o,princípio distributivo da igualdade 

e, finalmente, a regra da necessidade ê a predominante na situ~ 

ção de assistência, confirmando-se int~gra1mente as prediç~es 

de Deutschacerca dessas relaç~es. 

Em suma, os resultados apresentados n~ste capítulo 

trazem evidências que permitem extrair as seguintes conclusões: 

a) não houve di fe renças estatisticamente significantes 

entre a variável psicológica necessidade de realização e o com

porta,men to de alocação qe recompens as; 

b) apenas em dois casos específicos, foi poss!vel es 

tabelecer re1aç~es significativas entre a variável de persona1i 

dade racionalidade e a escolha do princípio de ai~cação de re-

,compensas; 

-c) embora nao se podendo apli<::ar a 'tod'os os casos 'ana 

lisados', a dimensão psicológica necessidade dê afiliação foi a 
que mais se mqstrou estatisticamente relacionada ao comportamen 

to de alocação; 
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d) diferença~ estatisticamente significantes foram 

obtidas entre os três tipos de situação interpessoa1 e a prefe

rência por uma norma de justiça distributiva . 
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C A P { r U L o V 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão dos achados que se podem derivar da pr~ 

Sente investigação centralizar-se-a nas duas perspectivas de 

analise sob as quais o comportamento social de justiça vem sen

do enfocado ao longo de todo este trabalho. 

Em um certo sentido, pode-se afirmar que os achados 

deste estudo traduzem o que a revisão da literatura teórica e 

empírica acerca do estagio atual do conhecimento sobre justiça 

distributiva permite antecipar. De 11m lado, são inequívocas as 

evidências, estatisticamente determinadas, que apoiam o carater 

situacional da comportamento de alocação de recompensas, cons

tituindo-se, portanto, esses resultados em mais uma contribui 

ção que ira se somar às conclusões ja ~eportadas por outros au-

tores. Do outro lado, tal como se pode deduzir da· literatura especial~ 

zada, ha que guardar certa cautela quanto i pertinência de uma 

possível relação entre variaveis de personalidade e o comporta-

mento de alocação. E os resultados obtidos nesta investigação, 

de um modo geral, não permitem a sustentação dessa hipótese;ape 

nas em casos específicos, isolados, alguns dele~ podem ser enca 

rados como sugestivos de uma leve tendência nesse sentido, e, 

ainda assim, com certas restrições, impostas pelos problemas no 

processo de coleta de dados, ja assinalados, e pelas deficiên

cias psicomitricas registradas em pelo menos dois dos instrumen 

tos ae medida d~s varia~eis psicológicas. Dificuldades como es

sas trazem limitações óbvias aos resultados desta pesquisa. 

Examinando-se cada conjunto de resu~tados, algumas 

conclusões resultam irrefutaveis do ponto de vista das analises 

estatísticas realizadas, quer no sentido de atestar a comprova 

çao empírica de .certas relações hipotetizada~, quer no sentido 
. . 

de rejeitar outros tip~s de relações entre variaveis; em ~lguns 

casos, porim,· são sugeridas apenas tendências na direção das 

predições realizadas, que estudos poste~iores poderão refor

çar ou desfazer . 
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1. YARIÁWEISDE PERS05ALIDADE E COMPORYAHENTO DE ALOCAçiO 

As hipoteses específicas sobre a ~ventual associação . 
eQtre os fatores de personalidade selecionados para estudo e a 

decisão por uma norma de justiça pressupunham, para sua compro

vação empírica integral, a obtençãosistemitica de um conj~nto 

de relações estatisticamente estabelecidas • 

Assim, por exemplo, para a confirmação da· hipotese 

que relaciona eqUidade e racionalidade, esperava-se que as cla~ 

sificações gerais medias de eq\Hdade 'e as classificações medias 

de eqUidade, em todas as situações, por parte dos sujeitos mais 

racionais fossem sistemitica e significativamente menores (~or

tanto, mais justas) do que as dos sujeitos menos racionais. 

Conforme se pode constatar na descrição dos resulta

dos, em nenhuma das hipóteses específicas foi possível obter a 

esperada estabilidade nas relações preconizadas. Os dados abai 

xo resumem as condições enco~tradas. 

Racionalidade/EDocionalidade 

Não houve indicações em nenhum dos casos testados de 

que pessoas mais racionais tenderiam ã valorizar mais a eqUida

de: suas c'lassificações gerais médias e suas classificações me 

dias de eqUidade nas três situações, con~rariamente ao esperado, 

rião sugeriram uma percepção de justiça que favorecesse uma dis

tribuição porporciónal de recompensas. 

Em contrapartida, um in~ício foi obtido em favor da 

relação emocionalidade x igualdade, ,na medi,da em que a dife-

rença entre as médias gerais das clas'sifi~ações' de igualdade 

por parte dos sujeitos mais racionais e 40s sujeitos mais emo-

cionais revelou uma preferência significativa desses últimos 
, ' 

pela dist.ribuição igualitiria das recompe'nsas. No entanto,essa 

mesma tendência não só não se verificou dentro de todas as si~ 

tuações sociais estudadas, como ate ocorre"\!. uma te.~dência que 

contrariou a expectativa~ na situação de assistência os mais r~ 

cionais', e não os, emocionais,e que classificaram'a necessidade 

como a regra mais justa. A pressuposição subjacente ã hipót~se 

fazia ~rever que pessoas mais emocionais ~9ri,m mais sensíveis 
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a situaç~es interpcssoais em que o bem-estar de terceiros esta 

ria em jogo e, port~nto, mais propensas a .a10car 'parcelas 

maiores da recompensa aos mais necessitados. No entanto, os r~ 

su1tados alcançados parecem sugerir uma outra interpretação, 

igualmente provável, ou, pelo menos, indicadora de uma ten~in

cia a ser posteriormente confirmada. 

Trata-se da utilização da necessidade como um dos cri 

térios a serem considerados na alocação de recompensas segundo 

o princípio da proporcionalidade. Sendo um critério de eqUid~ 

de, a necessidade maior de uns faria com que, segundo a rationale 

adotada no presente trabalho, os sujeitos mais racionais a eles 

atribuíssem maior parcela nos outcomes. Tal interpretação, no 

entanto, deve ser vista com reservas . uma vez que a mesma 

rationale que a justifica não se mostrou válida para as demais 

prediç~es feitas a respeito do comportamento eqUitativo de pes-

soas predominantemente racionais. Em razão disso, ,vale apenas 

como uma sugestao a ser estudada com mais propriedade em futu

ras p esq uis as. 

A despeito da irregularidade e inconsistência dos 

achados ora apresentados, não se pode, de nenhum modo, tomá-los 

como definitivos, ou mesmo como indicadores da ausência de rela 

ção entre as variáveis. Acredita-se que com uma coleta de da

dos mais adequadamente controlada e menos sujei~a ã interferên 

cia de fatores estranhos, tais como os que ocorreram na presen-

te pesquisa, e, ainda, com o aperfeiçoamento dos 

de medida utilizados, especialmente quanto ã sua 

instrumentos 

consistincia 

interna, é possrvel alcançar-se outro resul~ado. Como não hi 

regis~ros na liieratura 'sobre a associação entre 'racionalidade/ 

emocionalidade e comportamento de ~lo~ação, pode-se, em' função 

dos indícios ora obtidcs, sugerir alguma possib~lidade de co

nexao entre ambas e interpretar esses resultados como. um ponto 

'de parti da. 

- Necessidade de' realização 

Estudos empíri~os citados trazem ~vidências de que in. 

divrduos mais motivados ã realização valdrizam mais a regra da. 

eqUidade e que indiv{duos 'menos motivado~ i realização são mais 

igualitirio~ no momento de ~lo~arem recursos~ 
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Os resultados obtidos neste estudo, todavia,' não peE,. 

mitem nenh~ma especulação nesse sentido, ji que em todas as re

lações testadas não h~uve diferenças significativas entre as 

c1~ssificações gerais midias de eq~idade, igu,ldade ou necessi

dade por parte de ambos os tipos de sujeitos, nem tampouco en 

tre as classificações midias, deptro de cada situação, das tris 

regras de justiça. 

Apesar da deficiência psicomitrica da escala de neces 

sidade de realização discutida anteriormente, a rigor, não oi 

como sustentar a perspectiva de conexão entre a escolha da no!"

ma distributiva e as características de personalidade vincula

das ã necessidade de realização. 

- Necessidade de afiliação 

A idiiã de incluir o estudo dessa variável de perso-

na1idade como um dos prováveis determinantes do comportamento 

de alocação resultou principalmente das pesquisas sobre justiça 

distributiva realizadas no B~asi1. Conforme o assinalado ante

ri~rmente, Rodrigues e se~s colaboradores (1985, 1986, 1987) a 

partir ~e resultados sistematicamente alcançados quanto a ten-

dência de brasileiros a pr.eferir a norma da igualdade ou da 

eqllidade, quando esta prescreve uma repartiç~o proporcional igu~ 
1itiria, inferiram que tal comportamento. poderia ser atribuído 

ã sua marcante característica afi1iativa, culturalmente reconh~ 

cida. A par disso; estudos empíricos reportavam uma comprovada 

associação entre essas variiveis. 

Ainda que as limitações do instrumento de medida uti-

1izado, ji ap·on.tadas na descrição do 'mitodo da 'pesquisa, impo-

nham sirias restrições ã confiabi1idade ?Os resultados, não dei 

xa de ser surpreendente a relativa consistência.d~s achados ob

tido se· s ua consonânc i a pa rcia 1 com as li re di çõe s 10 gi camen te 

estabelecidas. Em cinco das relações testadas " houve diferen.;'" 

ças significativas no comportamento de a1~caçã6 dos sujeitos 

mais afi1iativos e dos menos afi1iativos. 

Reunindb-se as.copc1usões de~ivadas dos procedimen~os 

estatí~ticos adotados, pode-se verifi~ar a coer~ncia entre. os 

diversos tipos de resultados . 
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Quanto às classificações gerais médias das regras de alocação: 

- os sujeitos menos afi1iativos foram bem mais eq~it~ 

tivos do qu~ os nao afi1iativos; 

- os mais afiliativos valorizaram mais a regra da ne

cessidade do que os menos afiliativos. 

Quanto às classificações médias por situação: 

na situação de competição, os sujeitos menos afilia 

tivos foram mais eqUitativos do que os mais afiliativos; 

- na situação de cooperação, os sujeitos menos afilia 

tivos foram mais eqUitativos do que os mais afi1iativos; 

- na situação de cooperação, os mais afiliativos pre

feriram mais a regra da necessidade do que os menos afiliativos. 

Além de estatisticamente significantes, todas as dife 

renças obtidas entre esses grupos foram na direção· esperada. 

Parece fora de ~úvida que a estabilidade desses resul 

tados, mantidos coerentemente em 5 das relações testadas, não p~ 

de ser atribufda ao mero acaso. Ou, ainda, que~tionada em fun

ção de um raciocfnio superficial que poderia pressupor que,uma 

vez comprovada a relação empfrica nas tlassificações gerais mé

dias dos sujeitos, ter-se-i~ assegurada a manutenção dessa rela 

ção nos casos particulares, ou seja, nas classificações medias 

por situação. Essa dedução não é necessariamente verdadeira, 

como se pode atestar na relação entre emocionalidade e igualda

de: na comparação das médias' gerais das classificações de igual 

dade,. essa relação foi confirmada, o ~esmo não ocorrendo quando 

se compararam as classificações médias de igualdade, 'situação 

por situação. 

Diante desse quadro de indicações favoráveis a expec~ 

tativa de que a escolha pelo alocador de uma r~gra de justiça 

estaria diretamente ligada à sua maior·ou merror necessidade de 

afiliação, é 'recomendável que a ENA, devidamente avaliada em 

termos de uma qualidade psico~étrica superibr, 'seja reaplicada 

em uma série de pesquisas análogas, antes qu~ se possa ga~ntir . . .. 
a validgde das conclusões ensejadas por. este estudo • 
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Fina1iz.'lndo, cumpre ·assinalar que a combinação das 

três variáveis de ?ersonalidade nos dois perfis psicológicos 

teoricamente esperados - alta racionalidade x a1tanecessi~ 

dade de realização x baixa necessidade de afiliação, e inversa

mente, baixa racionalidade x baixa necessidade de realização x 

alta necessidade de afiliação - permitiu, como já foi dito, tes

Çar eventuais dif~renças entre esses dois grupos no que·se refe 

re à sua preferência por uma ou por outra regra de alocação. 

Os resultados, embora restritos a um reduzido número de casos, 

representam um indício na direção esperada, merecendo, em conse 

qUência, a atenção para que futuras pesquisas explorem mais 'es

sa possibilidade, obviamente, após o estabelecimento sistemáti 

co de relações específicas entre características individuais do 

alocador e o seu comportamento de alocação e após a obtenção de 

correlações significativas entre as escalas de medida de variá-o 

veis psicológicas. 

- -Cabe o registro de que ate o presente momento nao se 

tem notícias de quaisquer tentativas empíric~s de compor perfis 

psicológicos do alocador, provavelmente em decorrência das gra~ 

des lacunas ainda existentes nessa área específica do comporta 

mento social de justiça~ 

2. VARIÁVEIS SITUACI05AIS E c«n!!PO~YAKE§TO DE ~oCAçio 

Os resultados desta investigação, como já demonstrado, 

dão apoio inequívoco às hipóteses de Deutsch. Nesse sentido, 

alias, alguns estudos empíricos referidos ~a revisão da litera

tura' trazem indicações'sobre a pertinência.das predições de 

Deutsch acerca da importincia do t{pd das relações int~rpesso
ais, prevalentes em um grupo ou instituição soci~l, na determi 

nação do valor básico de justiça distributiva pr~dom~nantemente 
. . 

'usado para a regulação dos mecanismos de repartição de recursos 

entre' seus membros. 

Há qtie destacar, no entanto, que a presente pesquisa. 

se distingue das demais na medida em que· os estudos empíricos 

reportados, em sua .totalídade, se propuseram atestagens 

ciais das predições de Deutsch edquanto o prop~sito deste 

• 
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do, dentre outros, foi o de verificar empiricamente as três re 

1aç~es hipotetizadas por Deutsch entre os tipos de re1aç~es co-

operativas por ele descritas e as principais normas de 

distributiva. 

justiça 

Por outro lado, um traço comum liga este estudo a ou 

tros já referidos (Lansberg, 1984, por exemp10)~ enq~anto a1g~ 

mas das predições de Deutsch sobre justiça distributiva recebe

ram apoio emplrico atrav~s de experimentos de 1aborat5rio, po~ 

cos autores re1atamtestagens empíricas no campo. 

Não obstante eventuais diferenças entre uns e outros, 

esses estudos apontam para uma mesma direção. Assim, às concluo 

sões dos estudos, realizados tanto nos Estados Unidos quanto na 

Europa, devem-se acrescentar as evidências empíricas obtidas 

por esta pesquisa com brasileiros, formando.-se, em conseqUên

cia, um corpo de resultados, de certa forma consistentes e con 

clusivos. 

Ã luz dessas conclusões, válidas para culturas distin 

tas, poder-se-ia argumentar, em consonincia com uma sirie de au 

t~res, que a natureza das"relaç~es sociais e os objetivos que 

movem ~s grupos e instituições sociais seriam tão' crucialmente. 

relevantes na escolha do princIpio distributivo considerado co

mo o mais justo que a força de sua influênci~ e os efeitos que 

deles decorrem prevaleceriam sobre possiveis idiossincrasias cul 

turais. De acordo com essa linha de interpretação, poder-se-ia 

supor que o comportamento social de justiça seria um fenê~eno 

transculturalmente determinado ou,ainda s "um univ'ersal de com

portamento social",como assinalou"Triandis (1978)? 
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C A P t Y U L O VI 

COIlGCLlIIJSÕES ' 

A principal conclusão deste estudo refere-se ã compr~ 

vaç.o empirica das hip5teses de Deutsch segundo as quais o com

portamento social de justiça ~ situacionalmente determinado, ou 

seja, a escolha do principio de justiça que rege a repartição 

dos bens e condições sociais entre o~ membros de um grupo ~ fu~ 

ção da natureza das relações interpessoais que o caracterizam e 

dos objetivos principais que procura atingir. 

Secundariamente, pode-se concluir que n influência de 

fatores de personalidade na percepção da justiça de normas dis 

tributivas não tem sustentação empirica. Credita-se parte des

se problema ã inadequabilidade psicom~trica dos instrumentos de 

medida das variáveis psicol5gicas e às dificuldades assinaladas 

na coleta de dados. A par dessas restrições, há que se desta

car que na seqnência de aplicação dos instrumentos, considerada 

bastante longa pelos sujeitos, as escalas de personalidade con~ 

tituiam a parte final do conjunto, o que pode ter concorrido pa

ra a imprecisão de algumas respostas. Em última analise, essa 

questao permanece bastante controvertida, não se podendo ainda 

retirar do conjunto de resultados disponiveis nenhuma conclusão 

definitiva, seja numa, seja noutra direção. 

Não obstante a inexistência de apoio empirico para as 

hipóteses acerca dos efeitos de variaveis psicológicas na per

cepção de justiça, considerável número de investigadores susten 

tam pressuposições teóricas, logicamente derivadas, sob~e a re

levância de caracteristicas individuais no compo~tamento social 

de justiça. 

Segundo o próprio Morton Detitsch (~979), -nao h•• a nada' 

de intt:insecamen'te motivante em qualquer dos ~istemas distribu.

tivos que pesquisou, e,. por esse motivo, teor~zou que são ·os va. 

lores culturais e as carácteristicas de ~e~sona~idade ~ue podem. 

predispor os indivtduos a reagirem diferencialmente a esses si~. 

temas. Dessa pressuposição te5rica, ueriva-se que caracte 

• 
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rlsticas idiossin~riticas e fatores situacionais interagem siI 

nificativamente de forma a explicar que indivlduos respondam di 

ferentemente aos sistemas distributivos. 

Lansberg (1984), por sua vez, sugeriu que um modo 

~ti1 de integrar conceitualmente as virias ordens de fatores 

institucionais, situacionais e individuais - que afetam a esco 

lha da nOrma de justiça distributiva é pensar nesses fatores em 

termos do grau de congruincia que mantim entre si. SOe gundo ele, 

quanto maior o grau de congruincia eatre esses fatores, menor 

será a ambiguidade quanto ã norma de justiça distributiva a ser 

usada na avaliação da justiça de uma alocação. Em contraparti 

da, quanto maior a incongruincia entre os fatores, mais amblgua 

a escolha da norma e maior a probabilidade de que indivíduos 

numa dada situação experienciem injustiça e conflito. 

Partindo-se do pressuposto de que fatores institucio

nais, fatores situacionais e fatores individuais medeiam a esco 

lha do princIpio de alocação, assume-se necessariamente uma po

sição de que a abordagem da questão da justi~a distributiva de 

ve ser contingencial. Uma implicação direta dessa postura teõ-

rica é a de que não poderia o haver, portanto, "um melhor modo" 

universalmente estabelecido para a alocação de recompensas. 

Não se trata, portanto, de pensar a questão da justi 

ça em termos puramente situacionais ou individuais, mas, sim, 

numa conjugação, ou melhor, numa interação entre condições so

cialmente estruturantes de uma rede de relações interpessoais e 

caracter~sticas de personalidade que traduzem diferentes formas 

de perceber e responder a sistemas distributivos distintos. 

o problema é, portanto, complexo é mu1tifacetado e a 

psicologia social apenas começa a buscar respostas cientifica

mente comprovadas que permitam compreendi-lo e e~plici-lo. Na 

medida em que parece já estar se firmando um certo cOnsenso, p~ 

10 menos por parte dos defensores de uma concepção mu1tidimen 

sional da justiça, quanto aos fatores situaci~nais que afetam ~ 

percepção da justiça, r~sta ainda a outra fac~ da questão:. ide~. 

tificar as catacterísticás de personalidade responsiv~is pelas 

reações diferenciadas dos indivíduos e comprovar empiricamente. 

essas relações . 
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Somente entao, poder-se-ia pensar em integrar várias 

o~dens de variáveis em um todo coerentemente articulaqo que pe~ 

mitisse um melhor entendimento da questão e melhor ptevisibili

dade de resultados . 

• 
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