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R E S U M O 

, 

o presente estudo constituiu-se na primeira tenta-

tiva de aproximação das teorias de comparação social de 

Festinger (1954) e de aprendizagem social de Rotter (1966) 

~, também, o primeiro estudo conhecido no Brasil investigan

do locus de controle e comparação social com crianças. 

O objetivo do trabalho foi testar as hipóteses de 

que: (a) o locus de controle dos sujeitos, a oportunidade de 

comparaçao social e o resultado de desempenho (sucesso e fra 

casso) afetam a atribuição de causalidade ao desempenho de 

uma tarefa; e (b) suje~tos de locus de controle interno, quer 

tenham sido bem ou mal sucedidos na tarefa experimenta~, têm 

expectativas futuras mais semelhantes a seu próprio desempe

nho do que ao desempenho do grupo, enquanto que sujeitos de 

locus de controle externo, quer tenham sido bem ou mal suce

didos na tarefa experimental, têm expectativas mais semelha~ 

tes ao desempenho do g~~po de pares do que ao seu próprio de 

sempenho. 

Procedeu-se à validação da versao em lingua portu

guesa de um instrumento para medirlocus de controle em cri

anças (Milgram e !>1ilgram, 1975), utilizando-se 1461 crianças 

de 5a. e 6a. séries, de ambos os sexos, de escolas estaduais 

de Belo Horizonte. O instrumento foi considerado válido: va

lidade de critério expressa por correlação entre lo cus de 

controle e ansiedade-traço (entre 0,67 e 0,77); o coeficien

te de consistência interna igual a 0,78; e ausência de influ 

ência de aceitabilidade social expressa por correlação entre 

locus de controle e aprovação social entre -0,12 e -0,02 . 



Para o procedimento experimental, selecionou- se 

uma amostra de 96 crian~as de 5a. e 6a. séries, de ambos os 

sexos, sendo que aqueles que obtiveram escores inferiores a 

mediana na escala foram considerados como de locus predomi -

nantemente interno e os que obtiveram escores igual ou sup~ 

riores à mediana naquela escala foram considerados externos. 

Estes sujeitos foram colocados, na situação experimental, nu-

ma situação de jogo (resolução individual de dez quebra-cabe 

ças) . 

Foi utilizado o modelo 2x2x2 (locus de controle:iri 

terroeexternoi condição de comparação: com e semi e resulta-

do de desempenho: de sucesso e de fracasso), tendo-se 

variável dependente a atribuição de causalidade. 

como 

Com referência à variável dependente previsão dos 

resul tados futuros, um modelo :2x2 Clocus de controle e resul 

tado do desempenho: de sucesso e de fracasso) foi utilizado. 

Em relação ã primeira hipótese, os resultados indi 

caram que: (a) sujeitos externos obtiveram médias mais altas 

em atribuição de causalidade (no sentido da externalidade)do 

que os internos, independentemente da situação experimental 

(com ou sem comparação social e sucesso ou fracasso) i (b) su 

jeitos informados de que seus resultados de desempenho foram 

de fracasso obtiveram médias mais altas em atribuição de cau 

salidade do que os sujeitos informados de que obtiveram sucesso, 

independentemente da situação experimental ter sido com ou 

sem comparação social e de seu lo cus de controle ser predom~ 

nantemente,interno ou externoi (c) efeito de intera~ão entre 

resultado de desempenho (sucesso ou fracasso) e comparaçao 

social Ccom ou sem), indicando que na situação experimental de 
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fracasso, os sujeitos fazem mais atribuições de causalidade 

externa quando há comparação social, enquanto que na situa
l 

ção de sucesso os sujeitos fazem mais atribuições de causali 

dade externa quando não há comparação social; (d) efeito de 

interação entre locus de controle, comparação social e resul 

tado de desempenho, indicando que tanto os sujeitos internos 

como os externos, na situação de sucesso, fazem mais atribui 

çoes de causalidade externa quando não h~ compara~ao social 

do que na situação em que há comparação social, enquanto que, 

na situação de fracasso, tanto os internos como os externos· 

obtêm médias mais altas de atribuição de causalidade na si

tuação com comparação do que na situação sem comparaçao. A 

diferença entre as médIas na situação de fracasso e sucesso 

com comparação social é maior para os sujeitos externos. 

Em relação à segunda hipótese,verificou-se q~e os 

sujeitos de locus de controle externo tiveram expectativas 

de desempenho futuro mais semelhante às de seus pares do que 

a seu desempenho anterior, enquanto que os internos basearam 

suas previsões em seu desempenho na situação experimental,ig 

dependentemente do resultado do desempenho anterior ter sido 

de sucesso ou de fracasso. 

As conclusões deste estudo foram: (a) a atribuição 

de causalidade, de acordo com a formulação de Rotter (1966), 

aplica-se também a brasileiros, especialmente a crianças br~ 

sileiras; (b) no desempenho bem sucedido internos e externos 

nao se diferenciam n a assunção do crédito pessoal pelo suces 

so; (c) a comparação social funciona para internos como rati-
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ficadora na situaç~o de sucesso e modificadora na situac~o 

de fracasso do locus de controle do sujeito, e o inverso se , 
dá com os externos; (d) é válida a aproximaç~o entre os cons 

trutos de locus de controle e cornDaraç~o social; e (e) na 

previsão de resultaoos :l:uturos, o naDeI oa comDaracao social 

é de ratificacão do locus de controle. 
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S U M M A R Y 

This study represents the first attempt at relating 

Rotter's social learning theory (1966) to Festinger's th~ory 

of social comparison. It is also the first study known with 

Brazilian subjects, which utilized children as subjects in 

research about locus of control and social comparison. 

The objective of this study was to test the 

hypotheses that: (a) the locus of control, the opportunity 

of social comparison and the performance of outcome (success' 

versus failure) affect causal attribution regarding 

performance on a task; and (b) internaI locus of control 

-
subjects have future expectancies of performance which are 

more similar to their own previous performance than to the 

group performance, regardless of sucess or failure in the 

previous situation, whereas externaI locus of control 

subjects have expectancies which are more similar to the 

peer group's than to their own previous performance, 

regardless of sucess or failure in the previous situation. 

The validation of a Portuguese language version 

of Milgram and Milgram's (1975) locus of control scale for 

children was carried out, with a sample of 1461 fifth and 

sixth graders of both sexes, from state public schools in 

the city of Belo Horizonte.Evidence for validity is provided 

by correlation coefficients which ranged from .67 to .77 

between externality of locus of control and trait anxietYi 

internaI consistency was .78; there was also close to null 

correlation between locus of control and approval motivation 

rcrrging between - .02 and - .12. 
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An alleatory sample of 96 fifth and sixth graders 

was selected for the exp~rimental study. The children who 

scored below the median in the the locus of control were 

considered as predominantly internal and those·who obtained 

scores above the median were considered external. These 

subjects were placed in the experimental situation which -

consisted of a game situation (individual solving of ten 

puzzles) • 

A 2x2x2 design was utilized, the independent 

variables being: Ca) locus of control Cinternal versus 

external), (b) social comparison (with or without), and 

(c) performance outcom~ (success v~rsus failure). The 

dependent variable was causal attribution (higher scores 

indicating external attribution). 

Regarding the dependent variable "expectancy of 

future results", a 2x2 design was employed, with locus of 

control and performance outcome as independent variables. 

In relation to the first hypothesis, the results 

indicated that: (a) external subjects had higher mean scores 

in causal attribution (in the direction of externality) 

than the internal subjects (regardless of the experimental 

situation - with or without social comparison, and success 

or failure); (b) subjects whose informed perfornance 

outcome was failure had higher mean scores in causal 

attribution than those informed of success, regardless of 

the experimental si tuation (with or wi thout social comparison) 

and regardless of their locus of control; (c) a significant 

interaction between performance outcome (success versus 
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failure) and social comparison (with versus without) , 

revealing that in the failure situation subjects make more 

externaI attributions when there is social comparison, 

whereas in the success situation subjects make.more externaI 

attributions when there is no social comparisoni and (d) a 

significant three-way interaction effect among locus of 

control, social comparison and performance outcome indicating 

that both internaI and externaI subjects'in the success 

situation make more externaI attributions when there is not: 

social comparison, whereas, in the failure situation, both 

internaIs and externaIs scored higher on causal attribution 

(more externaI) when there is social comparison, whereas, 

in the failure situation, both internaIs a~d externaIs score 

higher on causal attribution (more externaI) when there is 

social comparison than without it. The difference between 

means in the success and failure situation, with social 

comparison, is higher for the externaI subjects. 

Regarding the second hypothesis, it was found that 

externaI subjects had expectancies of future outcome more 

similar to their peers' than to theirown previous 

performance in the experimental situation, whereas internaI 

subjects based their expectancies on their own previous 

performance in the experimental situation, regardless of 

previous performance having been of success or failure. 

The conclusions of this study were: (a) causal 

attribution, as formulated by Rotter (1966) is verified with 

Brazilian subjects, specifically with Brazilian c~ildreni 

(b) in the sucessful performances internaIs and externaIs 
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subjects did not differ in assuming personal cred~t for 

successi 
, 

(c) social comparison operates for internals 

as accentuating of the locus of control in the success 

situation and as modifying of the locus of control in the 

failure situation, and the opposite occurs with the external 

subjectsi (d) the relating of the constructs of locus of-

control and social comparison is validi and (e) regarding 

prediction of future outcomes (expectancies), the role of 

social comparison is that of accentuating locus of controlo 

.. 
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CAPíTULO O 

O P R.O B L E M A 

As pessoas tentam organizar seu mundo em termos de 

relações causais: "Por que não arranjo emprego? - Por que 

não passei de ano? - Por que o diretor nao comoreendeu ' os 

meus motivos?". 

Esta é uma pequena amostra da variedade de oergun-

tas que o homem se faz. Em sua busca de relações causais , 

ora ele se percebe como causador de eventos, ora localiza no 

ambiente ou no outro, a origem do evento. Por exemnlo:a difi 
/ 

culdade de arranjar emprego pode ser atribuida à falta de 

capacidade e o nao ter-passado de "ano à antipatia do profes-

soro -

A psicologi~ social explica este fenômeno sob dois 

enfoques teóricos: a teoria da aprendiz-agem social de Rotter 

(1954) e a teoria de atribuição (Heider, 1958). 

A teoria da aprendizagem social de Rotter (1954) 

integra tendências cognitivas e com?ortamentais (SR), exoli-

cando o comoortamento em função da oercepção da origem do re 

forço, o que denomina lo cus de controle. O construto locus 

de controle é definido como uma expectativa generalizada da 

pessoa quanto ao grau em que o próprio com~ortamento é visto 

por ela como o fator controlador na obtenção de reforços. Uma 

pessoa com orientação interna é definida por Rotter (1966) 

como aquela que tem a exoectativa generalizada de que os re-

forços a serem por ela recebidos são determinados por fato -

res sob seu controle pessoal como, por exemplo, sua habilid~ 

de ou capacidade, ou outros fatores internos. Pessoas com 

1 



2 

uma orientação de controle externo são as que têm a expecta-

tiva generalizada de qu~ os reforços a serem recebidos -sao 

determinados por fatores que não estão sob seu controle pes-

soaI, por exemplo, o destino, a sorte, outras pessoas ou ou-

tras forças externas. 

Segundo Rotter (1966), a construção de expectati -

vas generalizadas para controle interno e/ou externo tem im-

plicações na aquisição e desempenho de comportamentos. Se o 

homem é capaz de lidar com eventos futuros através do uso de 

símbolos verbais e de perceber um evento como algo que se se 

guiu a um comportamento seu, então a força dessa conexão de-

penderá do fato dele sentir ou acreditar, ou não, que há uma 

relação causal entre seu comportamento e o.evento. 

o construto locus de controle permite estudos com 

base em parâmetros situacionais e em diferenças individuais. 

Phares, James e Rotter, Rotter Crowne e Liverant (citadospor. 

Rotter, 1966), pesquisaram amplamente o primeiro tipo de pro 

blema , em que variações situacionais foram propostas atra -

vés de: (a) manipulação da instrução da tarefa em termos do 

sucesso depender de habilidade do sujeito no seu desempenho 

ou do acaso; e (b) apresentacão de tarefas culturalmente de-

terminadas como dependentes do acaso ou de habilidades (jo-

go de azar versus solução de problemas). Mas é o segundo ti-

po, isto é, lo cus de controle como variável de personalidade, 

que tem despertado maior interesse dos psicólogos. Diferen -

ças entre sujeitos de locus de controle interno e externo têm 

sido investigadas, por exemplo, em relação à auto- aceitação 

(Drwal, 1977); a quantidade de ajuda oferecida a dutros 
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(Pittman e Pittman, 1979, Cohen, Rothbart e Phillips 1976); 

e asuscetibilidade a influências sociais (Bugental e Henker, 

1976) . 

Em resumo, Rotter e seus seguidores interessam- se 

tanto pelo desempenho gerado em situações que dão origem a 

atribuições de causalidade externa ou ~nterna, quanto pelos 
~ . 

efeitos comporta.mentais das diferenças individuais na perceE 

ção do controle do reforço, como externo ou interno. 

A teoria da atribuição, proposta por Heider (1958), 

constitue o segundo enfoque teórico que, com raízes fenomeno· 

lógicas, tem como preocupação o estudo da percepção das cau-

sas do. comportamento. Segu~do Kelley (in Jones, Kanouse 

Kelley, Nisbett, Valins e Weiner, 1972} esta teoria desenvol 

veu-se a partir de várias linhas de investigação, em psicolo 

gia social, por ele classificadas, em três grupos segundo a 

ênfase dada, a fatores que: Cl} motivam o indivíduo a obter 

informação causalmente relevante; (2} determinam as causas 

que serão atribuídas a um dado evento; e (3) sejam relativos 

às consequências de se apontar uma determinada atribuição 

causal, ao invés de outra. 

~ no segundo grupo que se situa o trabalho de 

Weiner, que foi considerado por Heider ( Harvey, Ickes e 

Kidd, 1976) Como o que mais contribuiu para a compreensão àa 
~ 

atribuição de causas de sucesso e de fracasso. l'Ieiner, Fri eze, 

Kukla, Reed, Rest e Roserb~u~(1972) afirmam que: 

Nosso modelo (de atribuição de motivação) é grand~ 
demente influenciado pelas iàéias pioneiras de 
Fritz Heider (1958) e guiado pela pesquisa na área 
de locus de controle (Crandall, Katkobskye Crandall 
1965 e Rotter 1966). Postulamos que os indivíduos 
utilizam quatro elementos de atribuição tanto· de 



posdição (interpretação) quanto de predição do re
sultado (O) de um evento relacionado com a reali
zação. Os quatro e\ementos causais são: habilida~ 
de (A), esforço (E), dificuldade da tarefa (T) e 
sorte (L), (p. 96). 

4 

Weiner et aI (1972) afirmam que o resultado de mil 

comportamento é função da predominância de um daquelesqua -

tro elementos, sendo atribuldo a qualquer um deles, acom~a -

nhado de uma percepção de locus de causalidade, e também do 

grau de estabilidade do elemento percebido como causa. Se o 

resultado de um evento é atribuido à habilidade (locus de 

controle interno), esta é também percebida como estável; se 

a atribuição é feita ao esforço, locus interno, ele é perce

bido como instável. Por outro lado, se o resultado é atribuI 

do à sorte (locus externo e instável} é diferente da atribui 

ção à dificuldade da tarefa, que é externa e estável. No 

quadro 1 pode-se visualizar melhor as relações àos quatro e-

lementos, com as duas dimensões. 

Quadro 1 

Classificação dos Determinantes do. Comportarnen 

to de Realização Percebidas, Segundo 

de Locus de Controle e Estabilidade 

(apud Weiner, 1972) 

Locus de Controle 

Tipo 

Estabilidade 
Interno Externo 

Estável Habilidade Dificuldade 

tarefa 

Instável Esforço Sorte 

da 
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Weiner (197~) defende a introdução da dimensão es-

tabilidade, porque os e~tados afetivos são diferentes, se a 

causalidade percebida é externa e estável ou interna e está-

velo Por exemplo, o fracasso atribuído à tarefa, porque esta 

foi difícil, produz um afeto menos negativo do que se o fra 

casso for atribuido à falta de habilidade. Para ele, as duas 

dimensões, locus de controle e estabilidade, devem ser consi 

deradas como uma constelação. 

Weiner (1972) critica a linha da pesquisa de Rotter 

por este considerar apenas o locus de controle e abandonar a' 

dimensão estabilidade. Sua critica se baseia, principalmente, 

nos resultados de estudos que investigaram a hipótese de que 

a aprendizagem e o desempenho em situações específicas serão 

diferentes, se estas, situações proporcionarem a percepção de 

locus de controle interno ou externo, caracterizados em ter-

mos de habilidade e acaso. Segundo conclusões destas oesqui-

sas (Phares, 1976; Holden e Rotter, 1962; Rotter, Liverant e 

Crowne, citados por Phares, 1976), se a situação é percebida 
.. ' 

como de controle interno, as generalizações do'passado para 

o futuro são encorajadas, mas isto não se dá nas situações 

percebidas como determinadas por acaso (controle externo) . 

Uma das contribuições de Rotter e seus seguidores 

foi mostrar que o reforço tem um papel importante na apren-
~ 

diz agem, se for percebido como estando sob controle da pes -

soa que o recebe, porque isto afetaria a orientação adotada 

pela pessoa na atribuição de causalidade. Foi sem dúvida es

ta última inferência a maior contribuição de Rotter' e seus 

seguidores. 
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Weiner (1972) reconhece que a medida do locus de 
, 

controle tem sido de grande valor heurístico. Não obstante , 

ao afirmar que locus externo se identifica com situações de 

acaso, diverge da posição de Rotter (1966) na medida em que 

admite a variável locus de controle apenas em termos situa -

cionais, sem abranger seu aspecto de variável de personalid~ 

de. 

Na realidade, as pesquisas com as variáveis acaso 

e habilidade constituiram apenas o passo inicial que deu ori 

gem à atual concepção de locus de controle como dimensão de 

personalidade. Atualmente, o locus de controle é estudado em 

função de classes mais_amplas de comportamento, como por 

exemplo, segundo Phares (1976): conformismo', busca de informa 

ção, persuasão, etc. Não se supõe, na abordagem teórica de 

Rotter, que os sujeitos externos compo~tem-se como se esti -

vessem sempre em uma situação de acaso. "Esta pode ser uma 

das razões por que muitos estudos não produzem mudanças de 

expectativas em externos que sejam semelhan~es àquelas obti-

das em situação de acaso" (p. 31). Para Phares, há sempre a 

possibilidade de externos acreditarem que as coisas sejam 

manipuladas pelo experimentador, e, por isso, exibirem mudan 

ças de expectativa bastante estáveis e predizíveis, e não mu 

danças não usuais. 

Se, de um lado, os trabalhos de Weiner et al (1972) 

Weiner (1972) e tlêiner Russel e Lernan(197~) proporcionaram uma a-

proximação entre as duas abordagens teóricas, de outro, se-

gundo Phares (1976), eles se restringem aos limi tes estrei t.QS do 

laboratório e abordam aoenas situações de realização..A literatura 
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de locus de controle ~ ma~s diversificada, trata de outras 

.necessidades al~m das d~ realização, e envolve uma ampla ga-

ma de comportamentos, além dos de atribuição. 

Pode-se acrescentar à argumentação de Phares(1976) 

algumas observações assistemáticas de atribuição causal, em 

que as causas instáveis de Weiner são percebidas como e9tá-

veis. Por exemplo, para uma pessoa que afirma que seu suces-

so financeiro se deve a muito trabalho e· esforço, esforço -e 

visto como algo continuado e, portanto, estável; ou ainda 

aquele que afirma ter tido sempre a proteção de Deus, ao ex-

plicar o sucesso de uma carreira ou de uma família bem cons-

tituida, estaria se referindo a Deus (força externa) , como 

alguma coisa bem estável em sua vida. 

Na vida diária, o homem ihterage com outros, dos 

quais tem uma percepçao, que, por sua vez, lhe fornecem pis-

tas sobre se sua conduta ~ ou nao adequada. Faz parte de 

seu comportamento rotineiro avaliar-se nas suas interações e 

desempenhos usando critérios que lhe sejam disponíveis. Em 

situações em que não haja padrões gerais de conduta, ele ava 

lia seu desempenho tomando por parâmetro o de seus pares. 

Festinger (1954) formulou a teoria da comparação social 

qual explica as relações do indivíduo com seu grupo, não 

na 

-so 

como referencial de comparaçao, mas também como elemento ca-

paz de permitir-lhe prognósticos de desempenho mais ou menos 

satisfatórios. Se o indivíduo vincula-se a grupos cujos ele-

mentos têm condutas semelhantes à sua, ou se busca se compoE 

tar de modo similar ao de seus pares, é mais provável a sua 

permanência nesse grupo, do que se ele se ligar a grupos com 

os quais não tenha qualquer afinidade, quer em termos de 
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potencialidade, quer de realizações. 

A atribuição qe causalidade e um processo através 

do qual o indivíduo explica seu mundo. Ao fazê-lo, frequente 

mente, usa o consenso social como critério de validação de 

suas explicações. Parece que, quando evidências objetivas nao 

são disponíveis, a opinião de outras pessoas relevantes de-

termina a confiança que o indivíduo tem nas suas explicações 

sobre o mundo. A teoria da comparação so.cial de Festinger 

(1954) e as pesquisas sobre afiliação de Schachter (1959) 

deram grande impulso aos estudos sobre as condições em que oin° 

divíduo procura a opinião de outras pessoas. Estes estudos 

mostraram que a pessoa busca, basicamente, através de sutís 

comparaçoes com outros, identificar os fatores que possam 

ser considerados causas das situações ameaçadoras, e, ainda, 

se estas são ou não, basicamente, parte do mundo exterior. 

Julian e Katz (1968) verificaram haver uma tendên-

cia das pessoas relacionarem a sua própria habilidade de jul 

gamento de uma escolha correta, numa tarefa verbal, com a 
0'-

habilidade de julgamento de outros. A diferença de estraté -

gias ótimas para o sucesso de pessoas com locus internos ou 

externos independe da variação de locus de controle situa 

cional. Locus de controle teria também propriedades motiva -

cionais, indo, assim, além da expectativa generalizada de re 

forço. Os internos têm mais necessidade de predizer seus ré-

sultados do que os externos e preferem basear seu julgamento 

neles mesmos. Por outro lado, Festinger (1954),em seus estu-

dos,verificou que a pessoa aprende a avaliar suas habilida 

des através de comparação com outros de habilidade similar . 

Jones e Regan (1974) demonstraram que a preferência prevista 
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para comparaçao com outros tem a função de aumentar a certe-

za do indivíduo que se compara no momento em que expressa 
l 

sua própria habilidade. Jones e Regan observaram, ainda, que 

a comparação social teria uma função para o sujeito de deteE 

minar até que ponto sua habilidade é comparável à de outros. 

A investigação de locus de controle tem sido am

pliada pela introdução de variáveis de personalidade e com-

portamentais (Srull e Karabenick, 1975) .. Apesar do locus de 

controle ter sido conceituado, originalmente, como um deter-

minante da expectativa de reforço (Rotter, 1966), atualmente· 

as investigações relacionadas ao tema incluem cada vez mais 

efeitos cognitivos de origem superior, relacionamento com m~ 

tivação para realização, e propriedades moderadoras em con -

textos motivacionais. Rotter e Mulry (1965) investigaram o 

efeito da personalidade e da variação situacional de locus 

de controle sobre o julgamento do valor do reforço. Verifica 

ram que a determinação do valor de recompensa"do reforço se-

ria influenciada não apenas pelas características de persona 

lidade do sujeito, ou do contexto motivacional do mesmo, mas 

estaria subordinada, ainda, às condições de realidade social 

na qual o indivíduo busca referências para justificar o va -

lor desse reforço. O julgamento da força ou do valor de um 

reforço para uma pessoa é também função do nível de informa-

çao que ela tem acerca dos seus estados internos, tais como 

habilidades, esforços e necessidades, e de seu mundo externo. 

O indivíduo busca o consenso de outras pessoas e presta aten 

çao a seus pares e à avaliação de eventos, como meios de am-

pliar seu próprio conhecimento. 
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Pines (1973) procura verificar se haveria diferen

ça na tendência do indiTíduo atribuir força controladora a 

fatores externos ou a internos, procurando associar sistema

ticamente essas forças a diferenças disposicianais em rela -

ção à realidade social ou física, como fonte de informação . 

Observou que as que associam as forças controladoras a fato

res internos respondem às exigências informacionais de uma 

tarefa, enquanto que os que associam a fatores externossao 

mais sensíveis às exigências sociais. As pesquisas têm mos

trado que externos se conformam mais e são mais influenciá -

veis que os internos. (Phares, 1976). 

Pines e Julian (1972) sugerem que as diferenças de 

desempenho entre externos e internos- não ?ao completamente 

explicáveis em termos de crenças de que o reforço esteja ou 

não sob o próprio controle do sujeito. Admitem que o valor 

atribuído a um objetivo pode levar à adoção de estratégias' 

diferentes. Em seu estudo, os internos se detiveram mais na 

tarefa e os externos mais no agente social da situação. 

Por outro lado, poder-se-ia investigar como os fa

tores de atribuição causal de sucesso e de fracasso intera -

gem com o locus de controle, estando o sujeito informado do 

desempenho de seus pares. Seria diferente a atribuição do 

sucesso ou do fracasso por indivíduos de locus predominante

mente externo ou interno, quando têm ou não, respectivamente, 

oportunidade de comparação social? 

A comparação social talvez interfira na dinâmica 

do locus de controle, acentuando a atribuição de ~ucesso a 

causas pessoais, em sujeitos de locus de controle interno e 
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modificando a atribuição de sucesso em sujeitos de locus de 

controle externo. Na at~ibuição de fracasso, a comparaçao so 

cial talvez atenue a identificação de causas pessoais para 

os sujeitos de locus de controle interno, enquanto que nos 

de locus externo talvez acentue a atribuição a fatores exter 

nos. Este pressuposto baseia-se na posi.ção de SuIs (1977~ , 

que considera a teoria de comparação social como uma teoria 

de auto-avaliação. Neste caso, os estado$ afetivos advindos 

do fracasso seriam atenuados pelos efeitos da comparação so

cial, tanto no caso de sujeitos de locus externo quanto in -" 

terno, e os de sucesso seriam acentuados, principalmente, no 

caso de sujeitos de locus externo. Haveria, ainda, UITl efeito 

adicional na atribuição de seu sucesso a fatores pessoais 

no caso de sujeitos de locus de controle interno. 

, 

Neste estudo, pretende-se investigar as relações 

entre as teorias de locus de causalidade e comparação social, 

ao se procurar investigar,empiricamente, a interação de efei 

tos diferenciais de cada locus de controle percebido com os 

efeitos da comparação social, na identificação pelo sujeito 

dos fatores de atribuição causal de sucesso ou insucesso. 

Objetivo do Estudo 

O objetivo deste estudo foi investigar se a compa

raçao social afeta o locus de controle do individuo,na medi 

da em que este altere a atribuição de causas (internas ou ex 

ternas) em função do tipo de resultado obtido - sucesso ou 

fracasso. A comparaçao social é, de acordo com SuIs (1977) , 

um processo usado para se alcançar a auto-avaliação e a esta 

se seguem estados afetivos positivos ou negativos." Pode- se 
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pensar, portanto, que a comparaçao social, conjugada com o 

locus de controle, possa acentuar ou atenuar a atribui cão de 
a ' 

causas - a fatores internos e/ou externos, dependendo do re-

sultado do desempenho ter sido de sucesso, ou de fracasso. 

Em outras palavras, o objetivo deste estudo foi investigar a 

influência: (a)cb locus de controle e da comparação social so 

bre a atribuição de causalidade de sucesso ou de fracasso no 

-desempenho de tarefas~ e (b) da comparaç.ao social sobre 

as expectativas futuras quanto ao próprio desempenho,apés 

ter sido bem ou mal sucedido em situação anterior, segundo o 

locus de controle do sujeito. 

Importância do Estudo 

Este trabalho pretendeu contribuir para a realiza-

çao de estudos de sínteses teóricas sobre o comportamento so 

eial humano, verificando, empiricamente., elementos que perm! 

tam considerar a plausibilidade de aproximação entre micro -

teorias em psicologia social. Antecipa-se que, através de 

seus resultados seja possível: Ca) identificar aspectos -nao 

respondidos, independentemente, pelas teorias de locus de 

controle e comparação social e (b) verificar pontos de con -

tato entre as duas teorias. Desse modo, pretende-se atender 

is consideraç6es de Rodrigues (1979, 1981) acerca da nature-

za da psicologia social, que pode fornecer subsídios relevan 

tes para outros campos da psicologia, tais corno, a psicolo -

gia organizacional e a psicologia da educação. Em relação a 

primeira, este estudo permitiria uma melhor compreensão da re 

sistência às mudanças, identificando, conforme o locus de 

controle do indivíduo, não só fatores que afetariam esta, a 
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açao individual, mas também o grau de permeabilidade do indi 

"víduo à ação do outro, em decorrência do nível de comparação 

social que estabelecer com os elementos do próprio grupo. I~ 

to, levando em conta que a adesão e a responsabilidade pela 

mudança parecem decorrer da atribuição causal que o indiví -

duo percebe para a sua ação e a dos demais, bem como da QUs-

ca de padrões normativos na conduta do próprio grupo e iden-

tificáveis por mecanismos de comparaçao." 

Os estudos na área de locus de controle têm demons 

trado que as diferenças de expectativa de controle influem 

em situações de aprendizagem. Segundo DuCette e Wolk (1973) 

nao está clara, ainda, a nátureza das interações entre situa 

çao e locus de controle. 

No que tange à educação, este estudo poderá escla-

recer os fatores que afetam a responsabilidade social, uma 

das metas da educação. Se na escola a avaliação é feita em 

função do desempenho do grupo e não em função de critérios 

pré-estabelecidos, pode-se pensar que isto reforçaria o 10-, 
cus externo, o que de certa forma desestimula a assunção de 

responsabilidade. 

Além disso, este estudo integra-se numa linha de 

pesquisa transcultural, onde se procura validar para a popu-

lação brasileira, um instrumento de medida de locus de con -

trole ainda inédito no Brasil. 

Hipóteses 

Para responder à nrimeira parte do objetiyo propo~ 

to, este estudo teve corno hipótese que o locus de controle 

dos sujeitos, a oportunidade de comparação social e o resul-
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tado de desempenho (sucesso e fracasso) afetam a atribuição 

. de causalidade ao desempenho de uma tarefa. 

A segunda parte do objetivo possibilitou a formu -

lação da seguinte hipótese: sujeitos com locus de controle in 

terno, quer tenham sido bem ou mal sucedidos na tarefa expe-

rimental, t~m expectativas futuras mais semelhantes a 'seu 

próprio desempenho do que ao desempenho do grupo, enquanto 

que sujeitos de locus de controle externo, quer tenham sido 

bem ou mal sucedidos na tarefa experimental, t~m expectati -

vas mais semelhantes ao desempenho do grupo do que ao seu 

próprio desempenho. 

-Definicão dos Termos . , 

Os seguintes termos foram definidos opera'cionalmen 

te: 

Locus de controle individual. Percepção da pessoa 

como controladora dos reforços que se seguem a seu comnorta -

mento (locus de controle internol, ou como tendo os refor -
.. 

ços controlados por fatores externos (locus de ·controle ex-

terno). Medido através de uma escala de locus de controle a-

daptada a partir da de Milgram e Milgram (1975). Foram consi 

derados externos os sujeitos com escore igualou sunerior 

à mediana e, internos os de escore abaixo da mediana. (Anexo I) 

Desempenho de uma tarefa. Comportamento dos sujei~ 

tos na resolução de 10 quebra-cab.eças na situação exnerimen-

tal. (Anexo 2). 

Comparação social. Processo de avaliação comparat! 

va suscitado no sujeito através de informação fictícia do de 

sempenho de seus pares, anós haver ele sido informado sobre 
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seu próprio desempenho. 

Atribuição de ,causalidade quando o resultado do de

sempenho é de sucesso. Resposta do sujeito a uma escala de 

cinco pontos, que tinha em um pólo a dimensão sorte,e no ou-

tro capacidade pessoal, após aquelas situações em que o su 

jeito obteve escore, (fictício) superior, ao do grupo de ~a-

res. Quanto mais alto o escore/mais externa a atribuição cau 

sal. 

Atribuição de causalidade quando o resultado do 

desempenho é de fracasso. Resposta do sujeito a uma escala de 

cinco pontos, que tinha em um pólo a dimensão azar, e no ou-

tro capacidade pessoal, após aquelas situações em que o sujei 

-
to obteve escore (fictício) inferior ao do seu grupo de pa-

res. Quanto mais alto o escore mais externa a atribuição cau 

sal. 

Expectativas futuras de desempenho. Resposta do su 

jeito à questão: qual será a sua nota no próximo grupo de ta 

refas? 

Semelhança de expectativa com o grupo de pares e/ 

ou com o próprio desempenho. Discrepância, em termos absolu

tos, entre o resultado na situação experimental e a previsão 

do resultado futuro. 

Resultado de desempenho de sucesso. Informação da-
~ 

da ao sujeito experimental de que ele, no conjunto de dez 

quebra-cabeças, acertou os dez. 

Resultado de desempenho de fracasso. Informação da 

da ao sujeito experimental de que ele, no conjunto de dez 

quebra-cabeças, acertou apenas quatro. 
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Delimi tação 

Este estudo teve como respaldõ teórico os traba -

lhos de atribuição de causalidade na linha de Rotter (1954 , 

1966, 1975), deixando-se de considerar a dimensão estabilida 

de (Weiner et al 1972). A exclusão dessa dimensão justifica-

se do ponto de vista teórico e prático. Do ponto de vista 

teórico, admite-se a plausibilidade da afirmação de Bandura 

(1971, 1977) da importância dos fatores ·das condições ·so-

ciais na manutenção dos sistemas de auto-controle e de auto-

reforçamento. Acredita-se que a manipulação da variável de 

comparação social forneça maiores esclarecimentos sobre 10-

cus de controle do que_a dimensão estabilidade. 

Embora a utilização de uma tarefa de realizacão nes . , -
te estudo justificasse a introducão de estabilidade, do oon-

to de vista prático a amplitude deste trabalho, com um -so 

pesqui.sador, restringiu esta possibilidade. Além do mais, oa 

rece que a investigação mais controlada das dimensões estabi 

lidade e locus de controle exigiria a intro~ução de estudo , 

também no âmbito de aprendizagem, de tarefas além das de rea 

lização. Contudo, a mera investigação experimental desse no-

vo tipo não esgotaria todas as possibilidades de interação~ 

duas dimensões na situação de aprendizagem. Isto demandaria 

a condução de estudos longitudinais, em situação natural. Tal 

evolução não seria prática dada a limitação de tempo a que 

este estudo está sujeito. 

Foi usada uma adaptação da escala Locus de Contro-

le de Milgram et aI (1975), que permite a avaliação do locus 

de controle em relação a acontecimentos passados/presentes e 
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futuros. Apenas a escala do passado/presente foi utilizada, 

.tendo-se em vista que s~ tratava de avaliações independentes 

do mesmo construto e que deveriam ser usadas para fornecer 

escores totais independentes. Além do mais, conforme afirma 

o autor em questão, em correspondência particular, "não esta 

mos satisfeitos com a escala do futuro devido à amplitude 

delimitada de escores proporcionada por este instrumento.Con 

sideramos a forma tradicional, a escala do passado, 

mais promissora". 

. .. 

muito 



CAPITULO 11 

REVI~ÃO DA LITERATURA 

Neste capitulo são abordados os referenciais teó-

ricos e empíricos julgados relevantes para embasar a pesqui-

sa desenvolvida. Está dividido em três ·seções. A primeira - tra 

ta do construto locus de controle e começa por examinar seu 

lugar e papel na teoria da aprendizagem 'social de Rotter. Em 

seguida, há uma revisão da primeira mensuração deste constru 

to que permitiu pesquisas do locus de controle como variável 

de personalidade. Ainda dois tópicos foram considerados em 

relação a locus de controle: a mensuração do construto quan

do o _sujeito é criança,e suas dimensões cognitivas e motiva-

cionais. 

A segunda seçao aborda a teoria da comparaçao so-

cial tal como formulada por Festinger,e as pesquisas mais re 

centes sobre o assunto. 

Finalmente, na última seção, é tentada uma aproxima 

ção entre comparação social e locus de controle. 

O Construto Locus de Controle 

Locus de Controle segundo a Teoria da Aprendizagem Social 

A teoria da aprendizagem social de Rotter é, segu~ 

do seu autor, uma teoria molar da personalidade, que tentain 

tegrar as tendências da psicologia SR ou de reforço com as 

da psicologia cognitiva ou de campo, a fim de poder lidar oom 

a complexidade do comportamento (Rotter 1975). A denominação 

de "aprendizagem social" é explicada por Rotter (1954), pelo 

18 
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fato de que os "modos básicos de comportamento sao aprendi -

dos em situações sociais e fundidos, num emaranhado, com as 

necessidades que exigem para sua satisfação a mediação de ou 

tras pessoas" Cp. 84). 

Esta teoria apareceu na literatura de psicologia em 

1954 e, segundo Komorita (1977), Rotter teria aderido ao mo-

vimento da época,de busca de uma linguagem mais objetiva pa-

ra a ciência. O comportamento de uma determinada pessoa 
~ 

e 

predizível em função de seus valores, expectativas e da si-

tuação na qual ela se encontra. A teoria explica como as es-. 

colhas são feitas pelos individuos a partir de uma variedade 

de comportamentos potenciais que lhe são disponíveis. Para 

determinar o comportam~nto que tem o mais alto potencial de 

ocorrência deve-se considerar a expectativa, o valor do re -

forço e a situação psicológica. 

O potencial de comportamento é definido por Rotter 

(1954) como lia potencialidade de quaisquer comportamentos 0-

correrem em uma dada situação ou situações, calculada em re-

lação a um único reforço ou conjunto de refo'rços 11 (p. 105) 

Isto é, o potencial de comportamento e expresso como uma pro 

babilidade de que um comportamento específico ocorrerá. Um 

comportamento potencial tem maior probabilidade de ocorren-

cia quando a expectativa e o valor de reforço são altos, ou 

quando um é aI to e o outro moderado, do que quando ambos sã·o 

baixos. O comportamento potencial de um indivíduo não e está 

tico, muda em função de suas experiências,que,por sua vez, 

determinam mudanças em suas expectativas ou nos valores atri 

buídos aos reforços. 

Expectativa "é a probabilidade aceita pela pessoa 
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de que um reforço ocorrerá como uma função de um comportamen 

to específico de sua par-te, numa situação específica" (Rot-

ter 1954, p. 107). A expectativa é, portanto, uma probabili-

dade subjetiva, determinada não apenas pela história passada 

objetiva de reforço de uma pessoa, mas ainda pelas expectati 

vas generalizadas a partir de outras seqüências de compo~ta-

mento-reforço relacionadas. 

o valor do reforço, que independe da expectativa, 

é definido como "o grau de preferência pela ocorrên6ia de um 

reforço se as possibilidades de ocorrência deste e de outros 

reforços são iguais" (Rotter, 1954, p. 107). 

o valor de um reforço é determinado pela sua força 

relativa a outros reforços antecipados. Assim, quando um in-

divíduo comporta-se de modo a obter um certo reforço, pode-

se concluir que, no momento, aquele reforço tem um valor 

maior para ele do que outros que poderiam ser buscados. De 

algum modo, então, o valor do reforço pode ser modificado (au 

mentando ou diminuindo), ao se manipularem os resultados com ... 
os quais é associado e as expectativas em relação a estes re 

sultados. Embora, em geral, a expectativa seja independente 

do valor do reforço, pode haver condiç6es específicas nas 

quais existe uma relação aprendida entre eles. Phares (1976) 

cita, como exemplo, o fato de que no mundo ocidental, as pes 

soas aprendem metas de realização altamente valorizadas, que 

sao difíceis de atingir, e isto não implica que as expectati 

vas em relação a elas sejam baixas. 

A situação psicológica é um dos mais importantes 

determinantes do comportamento. :g através da análise cuidado 
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sa de situações que se podem identificar as pistas que dire-

tamente afetam as expectativas e valores de reforços 
• 

para 

urna pessoa (Rotter 1954). A situação psicológica determina 

tanto as expectativas quanto o valor do reforço e, em conse

quência, afeta a potencialidade de um comportamento específi 

co ser emitido. Assim sendo, segundo R~tter (1975) é necessá 

rio que se levem em consideração as alternativas comportamen 

tais com as quais o indivíduo conta em urna dada situação, se 

se quer aumentar a probabilidade de predição da ocorrência de 

um certo comportamento potencial. 

Como se quer, neste trabalho, localizar o constru-

to locus de controle na teoria da aprendizagem social, e ne

cessário investigar um pouco mais outros construtos da teo-

ria. 

Rotter (1955) afirma que a ocorrência de alg~~ e-

vento observável que influencie a mudança do potencial do 

comportamento, e que aconteça com regularidade predizível, é, 

por definição, um reforço. Um reforço é, pois, qualquer coi~ 

sa que tenha efeito sobre a ocorrência, direção ou tipo de 

comportamento. Valor do reforço é, portanto, um termo relati 

vo. Rotter (1954) exemplifica com reforçadores pri~ários, co 

mo a agua, oara demonstrar esta tese. As pessoas necessi taITI de 

-agua sempre, em maior ou menor intensidade, e seu valor, 

como reforço, depende dessa necessidade em um dado mornentó. 

Os homens valorizam uma ampla gama de objetos e inventos que 

lhes possibilitam obter coisas que são percebidas como neces 

sidades. Por exemplo, o dinheiro tem propriedades reforçado-

ras porque permite a obtenção de bens e serviços. 
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o construto "necessidade" nao tem, para Rotter 

(1954), a conotação de impulso interno. Uma necessidade e , 
expressa pela coleção de comportamentos que se tornaram fun-

cionalmente relacionados. Isto é, todos eles levam aos mes-

mos reforços ou a reforços similares. Trata-se, assim,do po-

tencial que o indivIduo dispõe, para responder com qualquer 

conjunto funcionalmente relacionado, e dirigido par~ um ou 

mais conjuntos de reforços, também func~onalmente relaciona-

dos. Estes dois últimos termos indicam haver uma referência 

empírica para o seu uso. Por exemplo: dois comportamentos ou 

dois reforços são funcionalmente relacionados se a modifica-

ção em um determina uma mudança na força do outro. "Quanto 

maior a mudança no segundo através do processo de generaliza 

ção, maior é a natureza da relação ·funcional" (Rotter, 1955, 

p. 257). A força de uma determinada necessidade depende do 

valor da meta, em relação ã qual a necessidade é dirigida, e 

da expectativa total de alcançar aquela meta. Phares (1976) 

-afirma que tanto o valor do reforço quanto a necessidade sao 
.• -

inferidos do comportamento do indivIduo. "Quando o foco da 

discussão e sobre a pessoa, o termo necessidade é usado; quan 

do o foco e sobre os fatores ambientais que determinam a di-

reção do comportamento, o termo meta ou valor do reforço -e 

usado" (~hares, 1976, p. 16). 

Rotter (1954) apresenta uma lista de necessidadés 

aprendidas que, segundo ele, parecem as mais relevantes. Es-

ta lista inclui, entre outras: proteção, dependência, dom i -

nância, independência, amor e afeição, conforto fIs·ico. ~ pr2. 

vável que, hoje, as necessidades aprendidas sejam as que mais 

afetam o comportamento social humano, pois, "uma vez que a 
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aprendizagem tenha ocorrido, pistas ambientais parecem ter 

. mais influência sobre a,direção do comportamento social do 

que os estados internos e cíclicos" (Phares, 1976, p. 6). 

A teoria da aprendizagem social foi desenvolvida 

com objetivos clínicos e, com ela, visava-se a predição de 

classes de comportamento e não à predição de porções esp~cí-

ficas de comportamento. Daí, Rotter (1954) ter introduzido o 

construto necessidade potencial. 

A potencialidade de ocorrência de um conjunto de 
comportamentos que leva à satisfação de alguma ne
cessidade (necessidade potencial) é uma função das 
expectativas de que aqueles comportamentos levarão 
aos reforços - liberdade de movimento - e da força 
ou valor dos reforços- valor da necessidade - (p. 
110). 

o psicólogo clínico se preocupa com essas necessi-

dades potenciais; por exemplo, necessidade de amor e afei 

- -çao, que se compoe de muitos reforços: beijos, elogios etc . 

o valor médio destes reforços isolados é o valor da necessi

dade. Há, ainda, uma expectativa de ocorrência de cada um 

destes reforços. A for~a global d2stas expectativas isoladas 

é a liberdade de movimento. Quando se diz que a necessidade 

de amor e afeição de um indivíduo é alta, quer-se dizer que, 

em média, ele dá grande valor aos reforços isolados de bei -

jos, elogios ou carinhos. A composição exata e a força dos 

componentes individuais da necessidade varia~á de pessoa pa-
~ 

ra pessoa. Se sua expectativa de atingimento desses reforços 

isolados é baixa, então pode-se dizer que sua liberdade de 

movimento na área amor e afeição é baixa. (Phares, 1976). In 

divíduos que possuem uma forte necessidade, mas urna baixa ex 

pectativa de reforços (liberdade de movimento), podem apre -
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sentar uma variedade de comportamentos defensivos ou psicopa 

tológicos. A ansiedade, ,segundo Phares (197~), pode ser defi 

nida corno baixa liberdade de movimentos em urna área de neces 

sidade valorizada. 

A satisfação de uma necessidade depende, então, das 

expectativas de que certos comportamentos conduzirão a deter 

minados reforços (liberdade de movimento) e do valor desses 

reforços. A liberdade de movimento pode ·ser concebida, de a-

cordo com Rotter (1954), como 

A expectativa média de obter satisfação positiva 
corno um resultado de um conjunto de comportamen
tos relacionados e dirigidos para o atingimento 
de um grupo de reforços funcionalmente relaciona 
dos. A liberdade de m0vimento de urna pessoa e 
baixa se ela temálta expectativa de fracasso ou 
punição, corno um resultado de comportamentos com 
os quais ela tenta obter os reforços, que consti
tuem urna necessidade particular. (p. 194). 

Na teoria de Rotter (1954), a variável expectativa 

é urna função de dois determinantes independentes: (a) urna ex 

pectativa específica (E'), baseada na estória de reforço da 

resposta particular sob análise, numa situação-estímulo espe 

cífica; e (b) uma "generalização de expectativas (GE), a par 

tir de outras seqüências relacionadas de comportamento-refoE 

ço" (p. 166). 

Urna das hipóteses da teoria é a de que, quando um 

organismo percebe duas situações corno similares, há generaL! 

zação de expectativas de reforço de urna situação para outra. 

~ claro que as expectativas não serão idênticas nas duas si-

tuações percebidas como similares. Não obstante, mudanças nas 

expectativas, em qualquer urna das duas situações, determina-

rão mudanças nas expectativas em relação à outra . situação, 
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ainda que pequenas. "Expectativas em cada situação sao deter 

minadas, não apenas por experiências específicas naquela si, 
tuação, mas também, em alguma extensão variável, por experi-

ências em outras situações que o indivíduo percebe como simi 

lares" (Rotter, 1975, p. 57). 

Quando os indivíduos estão numa situação relativa-

mente nova, as expectativas por eles generalizadas serao 

mais importantes na determinação de suas. novas expectativas 

do que as expectativas específicas baseadas em experiências 

anteriores naquela situação. Quando os indivíduos tiveram 

grande quantidade de experiência numa situação, as expectati 

vas generalizadas (fruto de generalização) terão pouca signi 

ficância, enquanto as específicas terão muita. Um exemplo po 

de esclarecer melhor: suponha-se que se pede a um psicólogo, 

pouco versado em físiGa, que diga qual a sua expectativa de 

obter um A em um curso de física que está iniciando. Sua res 

posta será dada em função de toda sua experiência em cursos 

que se relacionam com física, e que ele considera como simi-

lares ao atual. Isto é, como ele não tem experiência em físi 

ca, ele não baseará sua resposta em expectativas específicas, 

mas em expectativas generalizadas, construídas a partir de 

sua vida acadêmica. Se esta pergunta fosse colocada ao final 

do curso de física, sua resposta seria baseada, quase intei-

ramente, em sua experiência específica com esta matéria. 

Em resumo, a importância relativa das expectativas 

generalizadas, isto é, construídas a partir do processo de 

generalização, versus expectativas específicas, construídas 
. 

a partir de uma situação, será determinada pela quantidade de 
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experiência na situação específica. 0.uanto mais nova ou ambí 

gua uma situação, maior,a importância relativa da expectati

va generalizada (fruto de generalização) e menor a da específi-

ca. Ã medida que cresce o grau de experiência do indivíduo 

numa situação, menor a importância relativa da expectativa 

generalizada e maior a da específica. Este é um ponto impor-

tante, pois, dependendo das condições, pode-se esperar uma 

maior precisão de uma expectativa generalizada (baseada em 

generalização) a partir de instrumento de medida apropriado 

(Rotter, 1975). A importância relativa da expectativa genera 

lizada é função, então, da novidade e/ou ambiguidade da si -

tuação. 

Na teoria da aprendizagem social são descritos dois 

tipos de expectativas generalizadas: um que depende do refor 

ço ou necessidade envolvida e outro que depende da solução 

para um problema. 

As pessoas categorizam as situações ao longo da 

dimensão similaridade de reforço. Este tipo de expectativa 

generalizada (baseada em generalização) faz parte, segundo 

Rotter (1975), da fórmula de necessidade potencial, e envol-

ve expectativas em relação a um tipo particular de reforço , 

como por exemplo, aprovação social, dependência, conformismo, 

etc. Este tipo é simbolizado como GEr, pois similaridade peE 

cebida tem a ver com a natureza do reforço. 

A categorização das situações não é feita apenas 

em função de natureza do reforço. Pode se dar,ainda,em ter -

mos de que conceitos são os mais úteis para permitior boas in 

terações em uma determinada situação. Por exemplo, os indiví 

duos podem generalizar expectativas de sucesso para certas 
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abordagens de soluç~o de problema. ~ este o segundo tipo, sim 

bol~zado por GEsp Lida com as expectativas que se generali -, 
zam a partir de urna série de situações que envolvem alguma d~ 

cis~o ou soluç~o de problema, em que a natureza dos reforços 

pode variar. Este tipo se assemelha à aprendizagem de habili-

dades de nível mais alto, em que situações s~o tornadas simi-

lares porque os indivíduos as vem corno apresentando problemas 

similares a serem resolvidos. Por exempl.o, o comportamento de 

buscar soluções alternativas (Schroder e Rotter citados por 

Rotter , 1966) poderia ser considerado como dependente em paE 

te de uma aprendizagem, isto é, a expectativa generalizada(ba 

seada em generalizaç~o) de que os problemas podem ser solucio 

nados pela técnica de procurar soluções alternativas. Isto se 

ria independente do reforço ou necessidade envolvida em uma 

situação. Muitas situações sociais podem ser construídas le-

vantando o problema de se confiar ou n~o em outra pessoa, o 

que envolveria expectativas generalizadas de soluç~o de pro -

blema para a confiança na interaç~o (Rotter, 1975). 't 

Anteriormente, afirmou-se que a expectativa de um 

indivíduo, de que um comportamento sera bem sucedido em uma 

situação específica, e determinada pelas expectativas especí-

ficas naquela situaç~o e pelas experiências relacionadas a 

partir de situações que ele considera corno similares. A intro 

dução da GEsp exigiu uma reformulaç~o que foi introduzida "na 

teoria (Phares, 1976): 

Urna expectativa na situaç~o 1 é determinada pela ex 
pectativa de que um dado reforço ocorrerá baseado na 
experiência prévia na mesma situação (E'), em expe
riências generalizadas a partir de outras situações 
relacionadas (GEr) e uma variedade de exoectativas 
generalizadas de soluç~o de problema (GEsp), dividi 
dido por alguma função do número de experiências qUe 
o indivíduo tenha tido na situaç~o específica (NS). 
(p.20). 
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Esta nova formulação incorpora sistematicamente as 

expectativas oriundas de generalização relativa à solução de 

problema, como é o caso do locus de controle, resumindo o 

processo numa fórmula geral para determinar as expectativas. 

Também é o caso da liberdade de movimento, que é uma expecta 

tiva generalizada (resultante de generalização) ligada ao 

primeiro tipo descrito por Rotter, isto é, geradas por neces 

sidades potenciais do individuo. A experiência generalizada 

de sucesso ou de liberdade de movimento tem origem na "habi-

lidade humana de lembrar e refletir sobre uma vida de expec-

tativas especificas de seqüências de comportamento-resultadd' 

(Lefcourt, 1976, p. 27). Assim como a liberdade de movimento, 

o controle percebido é uma expectativa generalizada (resul -

tante de generalização) que se refere à origem percebida do 

controle de reforço: interno ou externo. Assim como o cons -

truto liberdade de movimento, o constructo lo cus de controle 

é derivado de uma série de expectativas específicas de ciclo 

de comportamento - resultado. Não obstante, enquanto liberda , -

de de movimento refere-se à probabilidade de sucesso, a ex -

pectativa generalizada de controle de reforço interno versus 

externo lida com uma análise causal de sucesso e de fracasso. 

As interpretações de sucesso ou de fracasso não são necessa-

riamente as mesmas para diferentes pessoas. 

Não é o simples registro de experiências de suces
so que é pertinente à expectativa generalizada de 
controle interno versus externo, mas antes é a in
terpretação da causa dessas experiências. Uma in
terpretação difere da expectativa de sucesso ou de 
fracasso naquilo em que ela se refere a nossas cren 
ças acerca de como os reforços são determinad~s e 
devem, portanto, dar uma contribuição independente, 
junto com a liberdade de movimento e o valor da ne 
cessidade, para a predição da atividade dirigidaPã 
ra uma meta. (Lefcourt, 1976, p. 28). -
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De acordo com a teoria da aprendizagem social, de-

vem ser determinados tanto o valor do reforço buscado para o 
l 

qual o comportamento é dirigido, quanto a expectativa de 

que um comportamento levará ao reforço almejado. O construto 

locus de controle é parte de outro mais amplo, expectativa , 

como afirma Levy citado por Phares (1976). O construto de ex 

pectativa e suficientemente flexível para ser usado como um 

construto de personalidade que descreve .diferenças indivi-

duais na percepção da realidade. A expectativa, elemento co~ 

nitivo, mediador entre o sujeito e a ação, é o construto sub 

jacente à atribuição de locus de controle, quer a relevância 

da atribuição seja devida ao contexto situacional, quer seja 

devida às características da pessoa. 

Para Rotter (1975), as expectativas generalizadas 

sao de interesse na teoria de aprendizagem social por seu di 

rei to, como características de personalidade, e como algo 

que permite predições mais amplas do comportamento a partir 

~ 

de dados limitados. A escolha de um comportamento e afetado 
, 

tanto por expectativas específicas, quanto pela combinação 

de expectativas generalizadas (~ríundos de generalízação}com 

as específicas~ De acordo com o referencial da teoria da a-

prendizagem social, quanto mais claramente uma situação pos-

sa ser rotulada como determinada por habilidade ou sorte, em 

uma cultura, menor o papel desempenhado pelas expectativás 

generalizadas (baseadas em generalização), na determinação de 

diferenças individuais de comportamento, e maior o seu papel 

em situações ambíguas e pouco conhecidas. 

As pessoas reagem diferentemente ao reforço, em fun 

çao de percebê-lo contingente ao seu comportamento, a atribu 
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-tos, ou nao. O efeito do reforço depende da pessoa queorece 

be o perceber, ou não, como tendo uma relação causal com o 

seu comportoamento, ou com fatores externos a ele. Embora a 

percepçao da relação causal não seja do tipo tudo ou nada, 

mas poder variar em grau, em geral as pistas ambientais (si-

tuação psicológica) permitem a predominância de um dos pois 

tipos de atribuição de causalidade. 

Quando um reforço é percebido pelo "sujeito como se 
guindo alguma acão sua, mas não sendo contigente ~ 
a sua ação, ent~o, em nossa cultura, é tipicamente 
percebida como resultado de sorte, acaso, destino, 
como sob controle de outras pessoas detentoras de 
poder, ou como não predizivel por causa da grande 
complexidade de forças que o cercam. Quando o even 
to é interpretado assim pelo sujeito consideramos 
que há uma crença no controle externo. Se a pessoa 
percebe que o evento é contingente ao seu próprio 
comportamento ou a suas características particula-

ores relativamente permanentes, consideramos uma 
crença no controle interno (Rotter, 1966,p. 1). 

Se os indivíduos constroem expectativas generaliza 

das (baseadas em generalização} de controle interno/externo 

de reforço, isto teria, segundo Rotter (1966), implicações na 

aquisição e desempenho de comportamentos. Sua hipótese é a 
o·' 

de que, se uma pessoa percebe um reforço como contingente a 

seu comportamento, então a ocorrência de um reforço positivo, 

fortalecerá ou enfraquecerá o potencial para aquele comporta 

mento ~orrer na mesma situação, ou em situações similares. 

Se o controle do reforço é percebido como não contingente 

então o comportamento tem menor probabilidade de ser fortale 

cido, ou enfraquecido. 

Se há uma expectativa para uma seqüência de compor 

tamento-reforço, e o reforço não se segue ao compor"tamento, a 

expectativa se reduz, ou se extingue. O desenvolvimento pro-

porciona ao indivíduo habilidade para diferenciar aqueles e-
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ventos que sao causalmente relacionados com outros que os 

precederam, daqueles que não o são. Segue-se que, quando o , 
reforço não é visto pelo indivíduo como contingente ao seu 

comportamento, ele não altera a expectativa, no sentido de 

aumentá-la, tanto como quando há percepção de contingência. 

Também a ausência de um reforço contingente não reduzirá uma 

expectativa, da forma como que o faz, quando a contingência 

é percebida. "Parece que, dependendo da _ estória de reforços 

os indivíduos devem diferir quanto ao grau de reforço que 

a tribuem às suas próprias ações" (Rotter, 1966, p. 2). A as--

similação de novas aprendizagens por uma criança só se dá se 

as seqüências ação-resultados são percebidas como contingen-

tes. O exemplo dado por Rotter (1966) esclarece este ponto. 

~ do -senso comum que~ se um indivíduo achar uma nota de cin-

co doláres, em uma determinada rua, ele nao voltará a essa 

rua, nem ficará caminhando várias vezes nela, para encontrar 

outros cinco doláres, por considerar que o evento ocorreu 

devido ao acaso. Já um aprendiz de ping pong, que recebe e-.. ' 
logios porque está fazendo jogadas excelentes para quem está 

começando, provávelmente aumentará o número de treinos. No 

primeiro caso o reforço parece ser devido ao acaso, control~ 

do por forças fora do indivíduo. No segundo, o reforço pare

ce depender de alguma característica ou qualidade da pessoa, 

que pode ser chamada de habilidade. A percepção da contingen 

cia entre as açoes e seus resultados possibilita melhor com

preensao da interação do indivíduo com seu meio. 

Rotter investigou os efeitos de sorte versus habi-

lidades na formação de expectativas generalizadas ( baseadas 
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em generalizações) e específicas. Se na situação de sorte, o 

reforço é externamente determinado, então a sua probabilida
l 

de de ocorrência não é afetada pela resposta do indivíduo. 

Em situações de habilidade, por outro lado, o reforço depen-

de do comportamento do indivíduo, isto é, ele é, em parte, 

internamente determinado. Portanto, mu~anças de expectativa 

de reforço serão diferentes, dependendo de se a situação pr~ 

porcionadora desse reforço é percebida ~omo externa ou inter 

na. 

Rotter (1966) hipotetisa que a variável locus de 

controle seria de grande significância para a compreensão 0Cs 

processos de aprendizagem, quer no enfoque relativo a dife -

rentes situações de aprendizagem quer no relativo a diferen

ças individuais consistentes. Isto porque é de interesse pa-

ra a explicação do comportamento, na medida em que fornece in 

formações sobre se um indivíduo acredita ou não que seu com-

portamento, habilidades ou disposições internas determinam 

os reforços que ele receberá, e não se o indivíduo é contro~ 

lado por fatores internos ou externos. 

Embora alguns autores considerem ser este o cons -

truto central da sua teoria, Rotter (1975) nega que o seja. 

Afirma que tal construto foi introduzido na teoria para ex -

plicar aumentos e decréscimos nas expectativas, após a libe

ração do reforço. As expectativas de reforços futuros variá-

ram, sistematicamente, dependendo tanto da natureza da situa 

ção ou do contexto em que o reforço era liberado, quanto de 

características particulares da pessoa que estava sendo re -

forçada. "Estavamos interessados em uma variável que pudesse 

corrigir ou ajudar a refinar nossa predição de como os refor 
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ços mudam as expectativas". (Rotter, 1975, p. 56). 

Se as expectativas de sucesso diferem sob condiç6es , 
de sorte ou habilidade; então poder-se~ia tentar urna situa -

ção analoga à que se imaginava ser urna característica dispo-

sicional. 

Com base nesta premissa, urna série de estudos fo -

ram elaborados, cujo objetivo foi a validação empírica 'do 

construto. 

A Medida do Construto Locus de Controle 

o interesse em relação ao construto locus de con -

trole cresceu a partir da criação de instrumentos que pudes-

sem medi-lo. 

Phares, na sua investigação de 1955, segundo Rotter 

(1966), foi o primeiro a tentar desenvolver urna escala que pu 

desse medir as diferenças individuais quanto à percepçao do 

controle do reforço. Com esta finalidade elab9rou urna escala 

do tipo Likert, com treze itens, que representava a orienta-

çao de locus externo, e treze de locus interno. Phares supu-

nha que, nesta escala, os sujeitos que preferissem, predomi-

nantemente, os itens internos exibiriam mudanças de expecta-

tivas que seriam similares àquelas mudanças produzidas por 

instruç6es de habilidade na situação experimental, e que rea 

ção oposta seria esperada dos externos. Embora tal suposição 
~ 

nao tenha sido confirmada, as esperanças quanto à medida des 

sa variável de personalidade se mantiveram, porque os treze 

itens de orientação de controle externo produziram correIa -

ç6es baixas (limítrofes com a significância estatística) com 

os resultados dos sujeitos da condiç6es de acaso. Jsto é, os 
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sujeitos que foram classificados como externos, tinham mais 

mudanças inusitadas de ~xpectativas e ainda menos e menores 

mudanças em expectativas que fossem congruentes com suas ex-

periências passadas, do que os sujeitos classificados como 

interno (Rotter, 1966). 

Ainda em 1957, James (citado por Rotter 1966) am-

pliou a escala de Phares para vinte e seis itens e, tal como 

Phares, predisse que os sujeitos classificados como externos, 

em sua escala, tenderiam a se comportar, em uma tarefa expe-

rimental, como se houvessem recebido instruções de acaso, e 

o inverso ocorreria com os internos. Sua hipótese foi confir 

mada, dando origem a vários estudos com utilização da mesma 

escala (por exemplo, Lipp, Kolstoc, James e Randall, 1963). 

Visando 'desenvolver um instrumento satisfatório 

de medida de locus de'controle, Rotter, Seeman e Liverant 

(citados por Rotter 1966) criaram a escala mais conhecida, a 

escala locus de controle de Rotter, IE como é conhecida hoje. 

Reconhecem esses autores que os comportamentos baseados em 

crenças no locus de controle seriam mais relacionados a urna 

determinada área de necessidade do que a diferentes áreas. 

Um indivíduo pode comportar-se de modo predominantemente in-

terno na área acadêmica e ser externo no terreno do amor. Por 

isso, os autores buscaram várias categorias de necessidades 

na escala IE: reconhecimento acadêmico, reconhecimento so-

cial, amor e afeição, dominação, eventos políticos e filoso-

fia geral de vida. A primeira versao era composta de cem i-

tens de escolha forçada, cada item com duas afirmatIvas, me

tade de orientação externa e a outra metade orientação inter 

na. Esta escala foi submetida a duas análises, de itens e fa 



35 

torial, sendo reduzida a sessenta itens. Esta versão não fi-

cou satisfatória, porque alguns itens se correlacionaram al
a 

tamente com aprovação social (social désirabili ty) , e algumas 

sub-escalas apresentaram correlação entre si e com as sub-es 

calas individuais, o que exigiu novo aperfeiçoamento. Vários 

itens foram retirados, dando origem à atual escala de vinte 

três itens. A base de seleção dos itens da versão final, se-

gundo Phares (1976), levou em conta: (a) consistência inter-

na; (b) os dados de dois estudos (de Seeman e Evans, com pa-

cientes tuberculosos, e o de Rotter, Liverant e Crowne sobre. 

extinção de comportamento em externos e internos); e (C) se 

havia correlação alta entre o item e a escala de aprovação s~ 

cial de Marlowe-Crowné (MC-SDS l . 

Para que o propósito do teste nao ficasse aparente, 

seis itens filler foram acrescentados, ficando assim esta 

última versao com um total de vinte nove itens. 

Este instrumento é descrito por Rotter (19'66) como 

sendo uma escala aditiva, isto é, seus itens representam UIn.? 

tentativa de escolher amostras das crenças internol externo 

(lE), através de uma gama de situações: interpessoais, de es 

cola, de governo, de trabalho, e políticas. "Por escolher a-

mostras de uma variedade de áreas, esta escala pretende ser 

uma medida da expectativa generalizada" (Rottér, 1975). Esta 

escala, potencialmente, prediz a orientação de percepção do 

controle de reforço, moderadamente bem, através de várias si 

tuações. 

Rotter (1966) relata que as esti~ativas da consis-

tência interna da escala variam de 0,65 a 0,79. Segundo ele, 

a não comparabilidade dos itens, em uma escala aditiva, tor-
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na difícil alcançar estimativas de consistência interna mais 

altas. A fidedignidade,~vista pelo teste-reteste, em diferen 

tes amostras, variou de 0,49 a 0,83, dependendo do intervalo 

entre as testagens e das amostras estudadas. As correlações 

entre os escores da escala IE com os de aprovação social 

(MC-SDS) variam de -0,07 a -0,35, e cita correlações sig?if! 

cativas ocasionais entre os dois tipos de escores. Segundo 

Phares (1976) estas correlações podem ser devidas às condi -

çoes e às situações em que a IE é respondida. Em determina -

das situações, é importante para a pessoa mostrar-se sob uma 

luz favorável, e isto afetaria suas respostas em uma escala 

(Phares, 1976). 

OS resultados de estudos sobre a correlação dos e~ 

cores produzidos pela IE e MC-SDS são ainda conflitantes.Pha 

res (1976) cita alguns estudos que retratam esta situação 

Tolor e Tolor e Jalowiec não obtiveram correlações significa. 

tivas entre IE e MC-SDS. Já Feather, encontrou correlação 

significativa de 0,49, numa amostra de mulheres, e nao corre 

lação para homens. O resultado inverso é encontrado por 

Altrocchi, Palmer, Hellman e David (Phares 1976). 

Stern e Manifold (1977) examinaram a hipótese de 

que locus de controle interno seja percebido como um valor 

social positivo. Os resultados demonstraram não só que a in-
.,. 

ternalidade é um valor social, como ainda lançaram dúvidas 

em relação à hipótese de que os internos teriam mais necessi 

dade de aprovação social. 

Outra forma de investigar se itens de uma escala 

têm apelo social, é pedir aos sujeitos que indiquem 'quais 

sao os itens da escala que, segundo eles, são socialmente a-
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provados.Esta foi a técnica usada. por Bernhardson, segundo Pha -

res (1976), que derivou um índice de aprovação social que a-

presentava uma correlação com os escores da IE, de 0,22. A 

partir de uma série de estudos similares, Hjelle (1971) che-

gou à conclusão de que a escala IE parece não estar isenta 

do fator aprovação social. Confirmando a hipótese de Hjelle, 

Joe (197~) verificou que treze das alternativas internas fo-

ram julgadas, por seus sujeitos, como m~is socialmente dese-

jáveis do que as treze externas correspondentes. 

Em resumo, apesar das controvérsias, pode-se afir-· 

mar que a escala IE não está inteiramente livre do fator a-

provação social, como seria o desejável. Phares (1976) afir-

ma que parte da variância associada à escala IE é atribuível 

à aprovação social, ~mbora não se saiba em que quantidade. 

Esco~obtidos com a escala IE têm sido correlacio 

nados às mais diferentes variáveis. Entre estas, inteligên -

cia, ansiedade, sexo, classe social e diferenças étnicas têm 

recebido especial atenção . 
.. 

Em relação à' variável inteligência, Lefcourt 0.976) 

cita os estudos de Crandall, Katkovsky e Preston, que verif! 

caram haver uma correlação positiva entre internalidade e ig 

teligência. Já Battle e Rotter, também citados por Lefcourt 

(1976), demons traram o inverso, quando, além da variável in-

teligência, controlaram o nível socioeconômico e a raça: né

gros de nível socioeconômico baixo e alto 01 eram mais exter 

nos do que brancos de nível médio e baixo QI. 

Rotter (1966) concluiu que as correlações. entre 

inteligência e os escores IE são negligenciáveis. Hersch e 

Scheibe (1967) corroboram esta conclusão. A partir de três 
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medidas de habilidade intelectual, estes autores nao encon-

traram correlações sign~ficativas. Powell e Centa (1972) rea 

lizaram um levantamento de estudos nesta linha, e concluiram 

que não se pode explicar os escores de IE em função" de esco-

res de inteligência, embora se possa encontrar, em um ou dois 

estudos, uma modesta correlação entre internalidade e uma 

medida de inteligência. 

Se a pessoa acredita que a contingência do reforço 

está fora do seu alcance, seria natural que ela se tornasse 

mais ansiosa do que alguém que julga controlar a fonte de re' 

forço. Foi nesta linha de raciocínio, que vários estudos cor 

relacionais foram realizados e "indicaram uma forte relação 

entre externalidade e uma variedade de medidas de ansiedade" 

(Phares, 1976, p. 121). Segundo este autor, isto confirma a 

visão da teoria de aprendizagem social acerca da ansieàade . 

Ansiedade é uma série de respostas que indicam alta expecta-. 

tiva por punição (ou baixa expectativa de sucesso) em uma á-

rea de necessidade valorizada. 

Em relação aos estudos que focalizavam ansiedade 

e locus de controle, Phares (19761 afirma que: 

a relação tem sido encontrada em tantos estudos d! 
ferentes, com tantas medidas de ansiedade diferen
tes, populações e condições de teste diferentes , 
que, a conclusão acerca da correlação entre as duas 
variáveis agora parece irrefutável. Cp. 121). 

.,. 
Quanto às relações entre sexo e lo cus de controle, 

a grande maioria dos estudos não registra diferenças signifi 

cativas nos escores de IE entre homens e mulheres. Phares 

(1976) afirma que: "ocasionalmente, no entanto, alguns estu-

dos registram diferenças segundo o sexo". (p. 44). Mas'isto, 
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se dá porque o sexo modera a relação entre os escores IE e 

outros comportamentos. Para exemplificar, Phares afirma que 

a internalidade é muitas vezes relacionada a uma variedade 

de comportamentos de realização em homens, e nao em mulheres. 

Da mesma forma, externalidade defensiva parece ocorrer. mais 

entre homens do que entre mulheres. Isto é, por causa . de 

pressões culturais visando o sucesso, os homens parecem ter 

mais necessidade de proteger seus egos Contra o fracasso, re 

correndo a atribuições externas. 

Phares (1976) afirma que, com alguma segurança, p~ 

de-se dizer que os escores de IE são relacionados a diferen

ças de acesso ao poder, ou à pres~nça de barreiras sociais 

para a mobilidade dos grupos. Lefcourt (19]6) corrobora esta 

afirmação, citando pesquisas realizadas nos Estados Unidos , 

através das quais foi verificado que grupos negros de classe 

social baixa apresentam maior externalidade do que os univer' 

sitários. Para Lefcourt, parece lógico que povos ou indiví -

duos, q~e vivem em situações adversas, tenham uma percepçao 

fatalista da vida, pois seria auto-punitivo verem-se como a

tivos e controladores. 

Uma variedade de estudos transculturais indica que 

o grau de internalidade é grandemente influenciado pela cul

tura. Por exemplo, Reimanis (1977) comparou o locus de con -

trole de estudantes de educação, americanos e nigerianos, de 

ambos os sexos. Os resultados mostraram que os nigerianos são 

menos internos que os americanos, e os homens americanos são 

mais internos que os nigerianos, mas entre os doi9 grupos de 

mulheres não foi observada uma diferença significativa: Ao 
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discutir es.tes resultados, o autor observa que toda a cul tu-

ra da Nigéria (principalmente no leste do país) atribui ao 

destino a causa dos resultados alcançados por alguém. Pelo 

fato do destino da mulher ser mais restrito (cabe a ela cui-

dar dos trabalhos domésticos) do que o do homem, e, no pre -

sente caso, entretanto, ser ela estudante (grupo usado no es 

tudo), o seu estado é de transição, "com incerteza quanto a 

possibilidade de conciliação entre seu papel tradicional com 

o de professor". Cp. 304). 

o estudo de Hsich, Shybut e Lotsof (citado por 

Soares, 1977) com grupos de chineses, chineses-americanos e 

anglo-americanos, indica, também, que a orientação cultural 

estaria subjacente ã crença num controle externo ou interno. 

Neste estudo, foi confirmada a hipótese de que os anglo-arne-

ricanos são mais internos do que os chineses-americanos, e 

estes mais do que os chineses. 

o problema da generalidade e multidimensionalidade 

da escala IE também tem sido objeto de estudo. Como outr.as 

variáveis do comportamento, a IE não possui generalidade.Seus 

efeitos no comportamento não são uniformes e invariáveis em 

todas as situações. Como expectativa generalizada (baseada 

em generalizações), o locus de controle afeta uma ampla gama 

de comportamentos, uns mais do que outros e, em decorrência 

disto, as manifestações individuais devem diferir. 

Como a IE é uma escala aditiva, ela é, por nature-

za, muldimensional. Rotter (1966) admite que esta escala a-

- -presenta um fator geral e fatores adicionais que nao sao su-

ficientemente precisos para indicar subescalas. 
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Tem sido grande a pesquisa sobre o aspecto da mul-

tidimensionalidade da e~cala IE, não havendo, no entanto,con 

sistência quanto aos fatores encontrados. 

Levenson e Miller (1976) admitem dois fatores de 

externa 1 idade na IE: crença no poder de outras pessoas ver-

sus crença em forças do acaso; Gregory (1978) afirma que a 

simples inspeção da escala permite afirmar que são possíveis 

crençffide controle internas e externas, tanto com resultados 

positivos quanto negativos; MireI, (citado por Campbell, O' 

Brien, Mills e Ramey, 1976), identifica por análise fatorial~ 

dois fatores na IE: fator de controle pessoal e f~tor de con 

trole socio-político. Isto se dá, segundo Phares (1976), por 

-
três motivos: (a) vários métodos de análise fatorial e popu-

lações com características diferentes foram usados; (b) a IE 

foi modificada ou uma nova IE foi criada e submetida à análi 

se fatorial; e (c) o próprio objetivo do estudo: isolar fato' 

res na IE e investigar a utilidade de se isolar fatores na 

IE. 

Para Phares (1976), o aspecto muldimensional do 

lo cus de controle é inerente à teoria da aprendizagem social, 

da qual este construto faz parte. 

Se o interno possui uma expectativa generalizada 

(baseada em generalização) de que os reforços são contingen-

tes a seu próprio comportamento, a 'informação relevante tor

ná-lo-ia melhor preparado para lidar com o mundo, inclusive 

para explicar os casos em que a contingência do reforço nao 

ocorre. ~ nesta linha de raciocínio que se pode dizer ser o 

estudo de Seeman e Evans Rotter, 1966) o primeiro a de-
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monstrar a validade de construto da IE. 

Seemans e Evans investigaram a busca de informação 

e o conhecimento da própria doença, em pacientes tuberculo 

sos hospitalizados, tomando o locus de controle como variá -

vel independente. Para selecionar quarenta e três pares de 

sujeitos interno-externo, brancos e do sexo masculino, apli-

caram uma versao reduzida da IE. Estes sujeitos foram empare 

lhados quanto ao status ocupacional, educação e enfermaria 

na qual estavam internados. Médicos e enfermeiras responde -

ram a um questionário, onde se buscava saber se os pacientes. 

tinham informações quanto ao diagnóstico, prognóstico e pro-

gresso da doença, e se sabiam das suas causas, cura e preven 

ções. Os próprios paci~ntes foram entrevistados quanto ao 

grau de satisfação em relação às informações que recebiam 

dos médicos. Os resul~ados indicaram que intern'os pergunta -

varo mais aos médicos e enfermeiras sobre tuberculose e sobre 

sua própria situação, e estavam menos satisfeitos com a quan 

tidade de informações recebidas, do que os externos. Isto é, 

-internos tentavam obter maior grau de controle sobre sua pro 

pria situação do que externos. 

Pela descrição do que tem sido realizado em rela -

çao à IE, pode-se concluir que um trabalho cuidadoso, embora 

passível. de crítica, foi realizado com este instrumento. 

A Medida de Locus de Controle em Crianças 

A mais importante medida de locus de controle, vi-

sando à população infantil, foi o auestionário de Responsabi 

lidade e Realização Intelectual (lAR), elaborado por Crandall, 

Katkovskye Crandall (1965), e que tem sido o mais amplamen-
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te empregado. Segundo seus autores, a IE opera em várias 

áreas motivacionais. Esçolheram, portanto, uma dessas 
~ 

areas 

para medir o locus de controle: situações de realização inte 

lectual. O lAR pretende medir as crenças da criança quanto 

à responsabilidade do reforço, exclusivamente em situações 

de realizações intelectual-acadêmicas, focalizadas nas rela

ções da criança com os pais, professores e pares. Esta esca-

la apresenta, ainda, a inovação de igual número de eventos~ 

sitivos e negativos. Para os autores, a força que leva a cri 

ança a assumir a responsabilidade de provocar um resultado 

positivo poderia ser diferente para resultados negativos. ~ 

uma escala de escolha forçada, com 34 itens produzindo três 

-
tipos de escores. O escore total, e sub-escores para crença 

na responsabilidade interna pelo sucesso (I +) e pelo fracas 

so (I -). Esta foi a primeira medida, empregando sub-escalas, 

de locus de controle para o sucesso e para o fracasso. 

Além da lAR, foi desenvolvida uma variedade de es-

calas para crianças. Bialer, baseado no estudo de Phares de 
,.-

1955, e de James de 1957 (citadospor Rotter, 1966), desenvol 

veu a Escala de Locus de Controle para Criancas. Constituida 

de 23 itens de resposta forçada, tinha como finalidade medir 

locus de controle entre crianças normais e retardadas, acima 

de três anos. Os itens eram lidos pelo anlicador. Gozali e 

- ~ Bialer, em 1968, apresentaram uma versao alternativa da esca 

la de Bialer (citado por Phares 1976). 

'Uma medida projetiva do locus de controle em crian 

ças foi elaborada por Battle e Rotter, em 1963 - o -teste de 

Controle Interno-Externo de Figuras para Crianças, consiste 
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de seis cartões, com situações que envolvem a atribuição de 

responsabilidade (citado por Phares, 1976). 
~ 

As medidas mais recentes de locus de controle em 

crianças foram desenvolvidas por Nowicki e Strickland ; 

Stephens e Delys; Mischel, Zeiss e ZeissCtodos citados por 

Phares, 1976) e Milgram e Milgram (197~). O instrumento ela-

borado por estes últimos terá uma descrição mais detalhada, 

neste estudo, por ter sido nele usado. 

Milgram et aI (1975) basearam seu instrumento no 

lAR de Crandall et aI, e elaboraram uma escala multimensio -" 

nal para medir lo cus de controle em crianças - aTeI Aviv 

Locus de Controle (TELOC). Inclui uma dimensão positivo-nega 

tiva, ou de orientação em relação ao sucesso/fracasso, uma 

de conteúdo e uma terceira de tempo. Na dimensão conteúdo, a 

bordam-se três situações importantes na vida da criança: es-

cola, lar e vizinhança. A situação escola é vista em itens 

que lidam com as relações da criança com o professor e com o 

curriculo acadêmico formal. Os itens referentes ao lar abor-

dam pais e irmãos, e aqueles referentes à vizinhança são so

bre relações com pares, familiares (amigos) e não familiares 

(desconhecidos). Assim, as três situações abordadas deram 

origem a seis situações de conteúdo menor. 

Com a dimensão tempo, pretende-se avaliar a atri -

buição de responsabilidade para eventos que estão ocorrendó, 

ou já ocorreram, (denoMinada, pelos autores, Escala do Passa 

do) versus a intenção de comportar-se de uma determinada ma-

neira para alcançar consequências desejáveis (denominada Es-

cala do Futuro). Em ambas as escalas estão presentes as duas 

dimensões já referidas: conteúdo e orientação de sucesso e 
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fracasso. Cada escala compoe-se de 24 itens. Metade dos i-

tens, em cada uma, refere-se a resultados bem sucedidos e me 

tade a fracasso, isto é, 12 itens positivos e l~ negativos . 

Além disso, cada escala foi dividida em seis situações de 

conteúdo menor, com quatro itens para representar cada situa 

-çao (professor, pais, etc.), sendo que dois itens por situa-

çao descrevem resultados bem sucedidos e dois resultados de 

fracasso. 

Todos os itens, da escala do Passado apresentam ao 

sujeito duas opções (A e B), para completar uma sentença, is· 

to é, uma explicação interna e outra externa para a situação 

colocada. O sujeito é instruido para selecionar uma dentre 

-cinco respostas alternativas: (1) apenas a explicação exter-
-

na; (2) ambas as explicações, mas a externa mais do que a in 

terna; (3) ambas as explicações com igual valor; (4) fuubasas 

explicações, porém a interna mais do que a externai e (5) a

penas a explicação interna. 

Segundo Milgran et aI C1975} existe evidência empí 
r 

rica de que, embora as escalas do Passado e Futuro pertençam 

ao mesmo universo de locus de controle, elas devem ser trata 

das como escores separados. 

Pesquisa de caráter metodológico foi realizada pe-

los autores afim de investigar a fidedignidade e validade das 

duas escalas. Dois estudos foram realizados. O primeinJ in-

vestigou, numa amostra de 298 crianças de famílias de clas -

ses médias e baixa de Tel Aviv que cursavam da 4a. aSa. sé-

ries, a questão da fidedignidade e consistência da escala. O 

segundo estudo investigou a validade da escala TELOC. Neste 

estudo, as três dimensões das escalas foram analisadas em 
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função da idade, da inteligência, do rendimento acadêmico e 

de características de personalidade. Estas questões foram es 
• 

tudadas comparando-se os sujeitos do primeiro estudo com uma 

amostra de 166 crianças superdotadas de Tel Aviv. 

A seguir são relatados os resultados alcançados pe 

la escala do Passado, por ser esta relevante para o objetivo 

deste estudo. 

A fidedignidade, pela técnica das duas metades, aI 

cançou os seguintes coeficientes, corrigidos pela fórmula de 

Spearman-Brown: 0,45; 0,67; 0,59; 0,61 e 0,31 respectivamen-. 

te da 4a. a 8a. séries. 

Outra forma de medir a consistência interna da es-

cala do passado foi realizada pelo exame da posição dos ~4 

itens, da maior para a menor internalidade, nas quatro se-

ries estudadas. A correlação ordinal de Spearman da 4a. e6a. 

séries, versus 7a. e üa., foi de 0,~4,o que indica consis -

tência interna através das séries examinadas. 

A validade da escala TELOC foi estudada em duas a-

mostras de sujeitos: 298 crianças de 4a. e Ba. séries, de 

classe média e baixa, e 166 crianças superdotadas (QI médio, 

140), de agora em diante designados grupos A e B respectiva-

mente. A TELOC foi validada em função das variáveis: a} ida-

de; b} inteligência; c) rendimento acadêmico e d) caracterís 

ticas de personalidade. 

A idade foi dicotomisada em função das séries cur-

sadas. Alunos de 4a. a 6a. séries foram classificados como 

mais jovens, e os da 7a. e 8a. séries, como mais velhos. In-
. 

teligência foi medida pelo teste de "Matrizes Progress~vas " 

de Raven e pela Bateria Verbal de Mil ta (citado por Milgram, et al 
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1975). O rendimento acadêmico foi medido através de um teste 

de 30 itens, tirado do ;'Levy and Chen Achievement Test", que 

é um teste padronizado, usado em Israel para as séries 4a., 

5a. e 6a. Por isso, a validação da TELOC, em função do rendi 

mento acadêmico, foi realizada apenas para aquelas séries. 

Por último, as características de persqnalidade foram medi -

das pelo Tennesse Self Concept, "utilizado como ins·trurnentc 

multidimensional de personalidade". (Milgram et aI, 1975, p. 

533) . 

Evidência de diferença em inteligência entre os 

dois grupos, A e B, foi obtida por análise de variância, num 

esquema fatorial 2x2x2. ("normais" x super dotados, idade e 

sexo). Os efeitos principais da variável inteligência foram 

significativos,com os super dotados mais internos do que os 

normais. Para o Milta~ a razão F foi de 31,37 Cp < 0,001) e 

para as matrizes progressivas de Raven, os F, segundo o 

vel escolar de 4a. a 6a. e de 7a. a 8a., foram de 54,29 

(p < 0,001) e 34,53 (p < 0,001) respectivamente. 

Em relação ao nível de idade, a razão F=2,76 foi 

significativa. Crianças mais velhas monstram-se mais inter -

nas do que as mais novas (F=8,73,p<0,01). 

Com referência à variável inteligência, observou 

se que o grupo B (bem dotados). era. mais interno doaue o A 

(F = 6,83 p < 0,01). As relações significativas entre a 

TELOC e inteligência e rendimento, "foram a exceção e não a 

regra para o grupo de superdotados devido ã pequena variabi-

lidade de escores nas variáveis preditora e de critério"(~il 

gram et aI, 1975, p. 534). Quanto ao grupo A foram detecta -

das algumas correlações significativas entre a TELOC e inte-
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\ 
es 

cala. Foram encontradas~ ainda, correlações positivas signi

ficativas com o rendimento, embora o estudo tivesse se limi

tado, apenas, as 4a., 5a. e 6a. séries. 

As relações entre os escores da escala de auto-con 

ceito de Tennesee com os da TELOC foram.examinadas segundo o 

esquema bem dotado/"normais x mais velhos/ mais .novos x sexo. 

No grupo A ("normais"), a percentagem de correlações signifi 

cativas foi de 21,7% e, para os superdotados, 19,8%. As cor

relações significativas para este último grupo foram menores 

devido à pouca variabilidade de seus escores na TELOC, e de

vido à. relação fraca, no grupo de meninas superdotadas, en

tre a TELOC e o auto-conceito. As meninas normais contribui-

ram com 93 das 151 correlações significativas (60%) , enquan-

to as superdotadas contribuiram com 15 das 75 correlaçqes sis. 

nificativas de seu grupo (20%) . 

Os dados sobre idade, inteligência, rendimento aca 

dêmico e auto-conceito, segundo os autores da TELOC, "forne

ceram suporte substancial para a validade da escala" (p.535). 

Em resumo, os autores demonstraram que sua escala 

atende aos requisitos de fidedignidade e validade, podendo 

ser usada com crianças de 4a. a Ca. séries. Além disso, este 

instrumento, por ter características do tipo Likert, apresen 

ta a vantagem adicional de permitir à criança graduações de 

resposta, o que nao ocorre com o tipo de escolha forçada, o 

mais comum. Esta característica, segundo Chandler e Patterson 

(1976), possibilita um sentimento de liberdade que não exis-

te na escolha forçada, pois este último tipo, ao forçar um 

sim ou um não, reduz artificialmente as diferenças indivi 
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duais em relação a uma crença, o que impossibilita avaliar a 

força da crença, introduzindo assim, uma fonte de erro, ao 
\ 

coagir o sujeito a uma resposta que talvez, em princíoio,não 

pretendesse dar. 

Para Chandler e Patterson (1976), na teoria' da 

reactância psicológica estariam os argumentos para a superio 

ridade da escala do tipo Likert sobre a de escolha forçada . 

Por exemplo, se um sujeito concorda com.reservas, mas é for-

çado a responder sim ou não, pode ser que, por resistência , 

responda de forma aleatória, ou se recuse a responder. 

Por se levar em consideração os argumentos de 

Chandler e Patterson é que, neste estudo, 'se deu preferência 

ao instrumento de Milgram et aI (1975), embora a lAR seja a 

mais conhecida. 

Dimensões Cognitivas e Motivacionais do Locus de Controle 

A idéia de que o locus de controle é relacionado 

com a atividade cognitiva parece ter base no senso comum. Os 

internos, por acreditarem que controlam o reforço a seus com 

portamentos, deveriam, por isso mesmo, ser mais cautelosos e 

calculistas nos seus envolvimentos e decisões, do que os ex-

ternos. Isto, conseqüentemente, envolveria uma maior ativida 

de cognitiva para processamento de informação relevante que 

se refletiria em suas estratégias de ação. Os primeiros a as 
... -

sociarem locus de controle ã atividade cognitiva foramSeerran 

e Evans, já citados neste trabalho, verificando que os inter 

nos munem-se mais de informações, mesmo que estas tenham co-

notações negativas para eles. Nesta mesma linha, situa-se um 

estudo de Seeman (citado por Phares, 1976), que investigou a 
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utilidade funcional da informação entre presos, em função de 

seus loci. Seeman verificou que os internos tinham mais co
a 

nhecimento acerca da vida no reformatório, estavam mais fami 

liarizados com o regulamento sobre o livramento condicional, 

e estavam mais conscientes dos fatores econômicos que pode -

riam afetá-los no futuro, depois que saissem da prisão. 

Depois de Seeman, vários pesquisadores publicaram 

resultados que apoiaram a possibilidade ,de existência da re

lação entre locus de controle e atividade cognitiva. Num des 

ses estudos, Davis e Phares (1969) investigaram os efeitos 

do locus de controle sobre o comportamento de busca de infor 

maçao. Davis e Phares deram aos sujeitos a tarefa de influen 

ciarem outras pessoas sobre a questão da guerra do Vietnam. 

Os sujeitos foram levados a crer que os pesquisadores tinham 

dados sobre o sujeito'alvo de influência. A medida usada foi 

o número de perguntas que faziam a respeito do indivíduo ob-

jeto de influência. Os autores hipotetisaram que: Ca) para 

aumentar a probabilidade de sua eficiência, internos procura 

." 
riam obter mais dados; (b) as instruções de habilidade e de 

sorte teriam efeitos diferentes sobre internos e externos. Os 

resultados con~irmaram as hipóteses: internos buscaram mais 

informações relevantes sobre a pessoa que deveriam influen -

ciar, e fizeram mais perguntas, quando a instrução enfatizou 

que a habilidade era importante para a influênCia; na instru 

ção sorte como fator causal da influência, internos e exter-

nos não diferiram estatisticamente, porém, os externos per -

guntaram mais na situação de sorte que os internos., 

Estes resultados mostraram que os internos dão 

mais valor ao passo de coleta de dados do que os externos I 
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quando a busca de informação é pertinente para levar a um re 

sultado. Além disso, esta coleta aumenta a probabilidade de 

sucesso nas tarefas que exigem habilidade. 

Phares (1968) investigou o uso de informações para 

o processo decisório, entre internos e externos. Os sujeitos 

eram levados a crer que se tratava de ~a simulação para o 

computador visando a determinar a possibilidade de casamerito 

entre várias pessoas. A tarefa era organizar informações so-

bre os indivíduos e decidir quem deveria casar com quem. To -

dos os sujeitos decoraram as informações relativas a quatro· 

homens, at.é que fossem caoazes de recordá-las sem erro. Uma 

semana depois, pediu-se que descobrissem quem, dentre oito 

moças, e quais, dentre dez ocupações, eram as mais adequadas 

para cada um dos quatro homens. Recompensas financeiras fo-

ram oferecidas para os palpites corretos e pediu-se, tfuubém, 

que os sujeitos listassem as razões dos mesmos. Os internos 

apresentaram mais razões do que os externos e, em relação aos 

palpites corretos, a diferença cresceu: deram três vezes 

mais razões corretas na justificativa dos palpites sociais e 

ocupacionais. Phares concluiu que internos usam melhor a in-

formação mesmo quando internos e externos dispoem do 

número de informações. 

mesmo 

Uma outra forma de examinar a relacão entre lo cus . 
de controle e função cognitiva é através do estudo da aten~

çao, como no trabalho de Lefcourt e Wine,citado por Lefoourt (1976), 

Berggren, Ohman e Fredrikson (1977), Stewart e ?-loore (1979), 

DuCette e Wolk (1973). 

Lefcourt e Wine observaram a maneira como sujeitos 

se dirigem a pessoas com as quais devem se familiarizar. A 
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tarefa do sujeito era entrevistar dois assistentes dos pes -

quisadores, com o objetivo de descobrir o máximo de coisas a • 
respeito deles. Deveriam descrever a personalidade dos assis 

tentes, como parte do exame de psicologia da personalidade • 

Os assistentes comportaram-se de formas opostas: um afável e 

sorridente, o outro quase hostil (não sorria, não encarava o 

interlocutor, etc.). A hipótese dos autores, confirmada, foi 

de que a incerteza causada pelo segundo .assistente desperta-

ria mais curiosidade e atenção entre internos que entre ex -

ternos. Desde que a tarefa era dar sentido às açoes do assis· 

tente, o entrevistador tinha que ser vigilante para resolver 

as incertezas que o mais "indiferente" despertava. Em outras 

palavras, o interno, sob certas condições, coloca sua aten -

çao em pistas situacionais relevantes, que lhe permitem co 

nhecer a natureza da situação e, portanto, ter um desempenho 

mais eficiente. DuCette e vlolk (1973) afirmam que internos 

são mais sensiveis, perceptualmente, do que externos e, além 

disso, "mais ativos nos processos de atenção e mais eficien-

te na estruturação dos estimulos ambientais" (p. 100). 

Berggren et aI (1977) anteciparam em sua pesquisa 

que: (a) externos mostrariam acomodação mais lenta da respo~ 

ta de orientação (indicada por respostas eletrodérmicas) do 

que internos, pois os primeiros têm menor poder de atençãOie 

(b) internos, devido ao seu melhor controle de atenção, acó-

modar-se-iam mais lentamente a estimulos sinalizantes, en-

quanto externos não fariam distinção entre os dois tipos de 

estímulos. Confirmaram a primeira hipótese, mas em relação a 

segunda, não encontraram diferenças significativas entre in-

ternos e externos. No entanto, verificaram tendência maioren 
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treinternos para acomodarem-se aos estímulos sinalizados, e~ 

qu~nto externos não estabeleceram distinções entre os , 
tipos de estimulos. 

dois 

Stewart e Moore (1978) confirmaram a hipótese de 

que internos estimam mais precisamente intervalos de tempo , 

numa sequência de tarefas, do que externos. Estes últimos têm 

suas estimativas melhoradas, se pistas são disponíveis. Con

cluem que a concepção de tempo dos internos é mais dinâmica 

e autônoma do que a dos externos. 

Todos os estudos citados até aqui levam à conclu -. 

sao de que internos são superiores em processos cognitivos 

aos externos, e a pesquisa de DuCette e Wolk (1973) fortale-

ce esta conclusão, ampliando-a para admitir, também, dimen -

soes motivacionais no construto locus de controle. 

DuCette e Wolk partira~ do fato de que vários estu 

dos nesta área permitem afirmar ter ficado "claro que um co~ 

junto de variáveis dependentes, indo da altamente específica 

e molecular até a mais molar e global, tem sido, com sucesso, 

predito pelo construto locus de controle" Cp. 421). Mas, fi-

ca, ainda, sem solução, o problema da natureza desse constr~ 

to. Locus de controle é sempre relevante em situações onde 

percepçao e pistas ambientais são importantes, mas não está 

claro, segundo eles, se as situações podem modificar seu e-

feito. Daí investigarem se internos, em situações onde a irt

formação que pode ser obtida levará à solução de problemas , 

demonstram uma maior capacidade de extrair informações do 

seu ambiente, e assim usá-las na solução de um problema. O 

experimento foi simples, mas envolveu duas engenhosas medi 

das do comportamento cognitivo e uma de motivação. A medida 
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do comportamento cognitivo foi alcançada através de duas ta

refas. Primeiro, a perc?pção do sujeito sobre seu desempenho 

nos exames do curso (intermediário e final). Pedia-se ao su-

jeito a estimativa do resultado em cada um dos testes. Isto 

tinha como fundamento o fato de que um dos aspectos do pro -

cessamento ativo da informação seria a capacidade de est~mar 

precisamente a quantidade de sucesso obtido na realização de 

uma tarefa, quando o feedback sobre a tarefa não era forneci 

do. A medida da variável, feita duas vezes, permitiria veri-

ficar se os sujeitos melhoram suas estimativas devido à expe 

riência, e se este progresso era mais característico de in-

ternos do que de externos. 

o segundo tipo envolveu um procedimento experimen-

tal onde a atividade- cognitiva seria medida sob condições di 

ferentes de controle.' Dois jogos eram propostos. O primeiro 

consistia em adivinhar se a carta apresentada pelo experimen 

tador era um A ou um B. Esta tarefa era apresentada como ta-

refa de percepçao extra-sensorial (ESP), e enfatizada a sor 

te para o sucesso, embora a chance de sucesso fosse maior pa 

ra aqueles que tivessem capacidade extra-sensorial. Eram da-

dos 25 ensaios, seguidos de feeàback, e, após o último, pe-

dia-se ao sujeito que dissesse ou avaliasse o número de acer 

tos que havia obtido. 

O segundo jogo era idêntico ao primeiro, exceto a 

informação dada de que o experimentador emitiria pistas nao 

verbais, que indicariam se a carta era A ou B - (forma de se 

gurar a carta). Feedback era dado após cada ensaio,' e, assim 

que a regra era descoberta, parava-se. Se o sujeito não des-

cobrisse a regra, parava-se no 409 ensaio, e a regra lhe era 
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revelada. Depois, pedia-se que o sujeito indicasse o total 

de acertos alcançados. O pressuposto subjacente aos jogos , 
era o de que um processador ativo da iriformação seria mais 

atento ao feedback, não obstante o sucesso ou fracasso. Atra 

vés do segundo jogo, podia-se verificar se a pessoa, que era 

mais sensível às pistas ambientais, descobriria mais rápido a 

regra que levava à solução do problema. 

Terminado o procedimento experimental, os sujeitos 

respondiam uma escala de + 4 a - 4, relativa ao prazer expe-

rimentado na execuçao da tarefa. Isto possibilitaria verifi-· 

car se os internos preferiam situações internas (habilidade) 

e se os externos preferiam situações onde o controle é míni-

mo (ESP). 

Os resultados indicaram que: Cal externos e inter-

nos nao diferiram em relação às discrepâncias entre a estima 

tiva e o escore obtido no teste intermediário, mas diferiram 

significativamente no teste final; (b) internos demonstraram 

maior progresso de desempenho do teste intermediário para o 

final, e externos não apresentaram mudanças, embora não hou-

vesse diferença significativa entre os escores de ambos; (c) 

internos e externos diferiram significativamente nas tarefas 

de ESP e habilidade; Cd) externos foram significativamenteL~ 

ferioresna estimativa do número de acertos na tarefa de ha-

bilidade quando comparadas às estimativas de ESP, enquant"o 

internos foram igualmente superiores nos dois tipos de tare-

fa; (e) internos preferiram a tarefa de habilidade à ESP, já 

com os externos deu-se o inverso; e Cf) efeitos de interação 

ocorreram entre, de um lado, locus de controle, e de outro 

a estimativa nos testes, tipo de tarefa (ESP/habilidade), e 
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preferência pela tarefa. 

Em resumo, os resultados indicaram que os internos 
a 

foram mais sensíveis aos estímulos ambientais, demonstravam 

mais capacidade na utilização da experiência para melhorarem 

seus desempenhos, foram mais precisos na recordação dos acer 

tos quando o feedback era dado, e finalmente, captavam mais 

rapidamente a regra para solução de um problema. 

Segundo DuCette e Wolk (1973),. esta investigação o 

fereceu duas contribuições ao estudo do locus de controle.Pri 

meiro, demonstrou haver diferenças entre internos e externos· 

quanto à utilização de processos cognitivos, sob rigoroso con 

trole metodológico. 

Isto permite umá afirmação, sem ambigüidades, a
cerca do fato da atividade cognitiva diferencial 
entre internos e externos, bem como,ainda, uma 
mais clara demonstração da força desta diferença 
Cp. 424). 

A segunda contribuição seria o mais claro delinea-

mento dos tipos de processos que diferenciam o interno do 

externo. Neste estudo, três processos cognitivos diferentes 

foram usados, variando em complexidade. Os dados permitiram 

tornar claro que o interno difere do externo nos três proce~ 

sos: melhor extração, lembrança e utilização da informação . 

Ficou demonstrado também que, mesmo sob condições de máxima 

ambigüidade, o interno é mais capaz de formular um plano de 

trabalho do que o externo, o que implica algo além de dife~-

renças na atividade cognitiva. Implica que o interno difere 

do externo por características motivacionais e cognitivas, e 

estas diferenças foram mais relevantes sob as condições exi-

gidas nas tarefas. 



A tese apresentada aqui é que, mediando o poder do 
lo cus de controle, estão tanto suas qualidades co~ 
nitivas quanto motivacionais, nenhuma das quais e 
suficiente, mas amSas necessárias. Esta hipótese 
admite que diferenças na expectativa de controle 
dão origem a diferencas de decisão sobre o exercí
cio do controle (motivação), tanto quanto, difere~ 
ças de efici~ncia com que este controle i exercido 
(cognição) (DuCette e Wolk, 1973, p. 425) 
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Os estudos posteriores a DuCette el aI deixaram de 

abordar os aspectos cognitivos e motivacionais do locus de 

controle, separadamente, para v~-los em .interação. 

Srull e Karabenick (1975) preocuparam-se com os e-

feitos combinados da congru~ncia do lo cus medido eisituacio-' 

nal sobre o comportamento de cola,num contexto de realização. 

Deu-se aos sujeitos oportunidade de falsear os resultados (co 

la) quando o sucesso era objetivamente impossivel, e o resul 

tado era descrito como dependendo da habilidade e da sorte. 

Verificaram maior cola sob congru~ncia (habilidade/interno I 

sorte/externo) do que sob incongru~ncia (habilidade/externo,. 

sorte/ in terno) . 

Mais recentemente, no Brasil, Biaggio (198l)inves-

tigou a hipótese de que internos e externos exibiria~ maior 

ansiedade em situações incongruentes .. Embora não tenha veri-

ficado diferenças significativas para refutar sua hipótesenu 

la, Biaggio relata que na entrevista com os sujeitos acerca 

de como haviam interpretado a tarefa, verificou diferenças 

entre internos e externos. Os primeiros, na sua totalidade~, 

perceberam a condição de sorte como previsto, mas 31% dos in 

ternos a perceberam como dependente da habilidade. Hesmo in-

formados do engano, persistiam em afirmar que a condição de 

sorte vivenciada (ESP) era de habilidade, "pois haviam ,mesmo, 

encontrado um método para adivinhar as cartas" (p. 7). Pode-
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se interpretar estes resultados em termos das dimensões cog-

nitivo-motivacionais do locus de controle, uma vez que a au
a 

tora afirma que "a distorç~o na natureza do trabalho poderia 

ter sido um mecanismo de reduç~o de ansiedade ••. " (Biaggio I 

1981, p. 8). 

DuCette e Wolk (1973) foram os primeiros a apontar 

a interaç~o entre as dimensões cognitivas e motivacionais do 

construto em foco, para explicar as dife.renças entre inter -

nos e externos. Após este trabalho, é possível interpretaros 

estudos anteriores, que buscavam evidenciar diferenças moti-· 

vacionais entre internos e externos, na mesma linha de DuCette 

e Wolk. Isto é, Rotter e Mulry (1965), Phares e Wilson (cita 

dos por Phares, 1976) ,- Julian e Katz (1968) Julian e Ryckman 

(citados por Srull et aI, 1975) e Walson e Baumal (1967) en-

tre outros, que buscaram demonstrar as propriedades motiva -

cionais do construto em análise, teriam, além disso, eviden-

ciado a interaç~o detectada por DuCette e Wolk (1973). 

," Rotter e Mulry (19651 testaram a hipótese de que 

internos despenderiam mais tempo em tarefas cujas soluções 

eram percebidas como determinadas por habilidade, e externos 

em tarefas percebidas como determinadas por sorte. Apresen -

tam a seguinte justificativa: 

Parece lógico que um indivíduo, que sentisse que o 
que lhe aconteceu dependeu de suas próprias habili 
dades, atribuiria valores maiores na demonstraç~o
dessa habilidade (desde que isto indicasse uma pro 
messa de recompensas futuras) do que o faria Üma 
pessoa que sentisse que os reforços foram arbitra
riamente dispensados, independentemente de suas a
ções. Este último sujeito poderia olhar a sorte co 
mo um atributo pessoal, embora instável, e, teria 
urna maior preocupação com o fato de ser ela ou não 



uma pessoa de sorte. O aumento no valor, por sua 
vez, levaria a um tempo de decisão maior nos dois 
casos. Uma vez que,a discriminação ~ muito dif!
cil, a pessoa com mais convicção de estar correta, 
despenderia mais tempo na comparação de alterna
tivas. (Rotter e Mulry, 1965, p. 599). 
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Os resultados indicaram interação significativa en 

tre locus e instruções de habilidade e sorte. Como antecipa

do, os internos demoraram mais na situação de habilidade~. e 

os externos na de acaso. Internos atribuiram maior valor a 

resultados determinados por suas ações do que àqueles que es 

tavam al~m do seu controle. O inverso ocorria com os exter -

nos. Em resumo, Rotter e Mulry (1965) verificaram que o va -

lor da recompensa ~ maior, quando caracteristicas de persona 

lidade e locus situaci~nal são congruentes (para internos ou 

externos) do que quando há incongruência. Al~m disso, con 

cluiram que internos preferem tarefas ou atividades nas quais 

possam demonstrar habilidade enquanto externos preferem si-

tuações de acaso ou sorte. 

Phares e ~~ilson (citados por Phares, 1976) investi 

garam a mesma questão de Rotter e Mulry tendo como foco res

postas de atração interpessoal e preferência por certas tare 

fase Confirmaram os achados de Rotter e Mulry (1965), no que 

diz respeito aos internos. Estes demonstraram maior atração 

por estranhos internos do que por externos, mas estes últi -

mos não demonstraram maior atração por estranhos externos •• 

Lefcourt, Lewis e Silvernan (citados por Lefcourt 1976) tam-

b~m verificaram efeitos da congruência e obtiveram resulta -

dos semelhantes aos de Rotter et aI. Estes resultados, segun 

do Phares (1976), "embora não provem a existência de um com-

ponente moti vacional do 10 cus de controle, são co"nsis tentes 
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comtalnoção". (p. 75). 

Para testar diferenças entre internos e externos , 

Julian e quanto à necessidade de controle dos resultados, 

Ryckman (citados por Srull e Karabenick, 1975) permitiram 

que os sujeitos escolhessem entre lançar poucos dardos num 

alvo a uma pequena distância, ou mais dardos, numa distâvcia 

maior. Além disso, na situação de acaso os sujeitos tinham 

seus olhos vendados no momento do lançamento dos dardos. Des 

te modo, as probabilidades de sucesso eram igualadas nas 

duas distâncias. Hipotetisaram que: Ca) internos prefeririam" 

as distâncias menores, pois teriam maior controle sobre o su 

cesso ~ (b) se internos t~m maior necessidade de controle, a 

remoça0 desta possibilidade seria mais aversiva para eles do 

que para os externos~ 

Os resultados confirmaram a primeira hipótese, mas 

em relação à segunda, verificaram que, ao contrário do espe-

rado, os externos reagiram mais negativamente quando tiveram 

seus olhos vendados do que os internos. Os autores considera 

ram que atirar dardos de olhos vendados constitui-se numa ta 

refa de acaso e isto, de acordo com Rotter et aI (1965), po~ 

sibilita congru~ncia. Ou seja, a congru~ncia permitiria predi 

zer maior importância do reforço para externos do que para 

internos. Os resultados da tarefa de habilidade e de acaso 

são consistentes com a congru~ncia do locus de controle en -

contrada por Rotter e Mulry (1965), e as possíveis proprieda 

des motivacionais deste construto. 

Watson e Baumal (1967) consideraram que a· congrue~ 

cia depende da junção da situação percebida com o locus de 

controle, portanto, indivíduos em situações incongruentes fi 
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cariam ansiosos, e esta emoçao interferiria em seu desempe -

nho em tarefas complexas. Esta ansiedade manifestar-se-ia di 

minuindo a confiança dos sujeitos e aumentando o número de 

erros na tarefa. Os autores verificaram que os internos fize 

ram mais erros quando anteciparam que não teriam controle so 

bre a situação e externos quando anteciparam que teriam con

trole. Segundo eles tais resultados indicam que a ansiedade 

pode ser provocada pela incongruência e~tre locus e tarefa 

desempenhada. Assim, a incongruência,mais do que a congruên

cia, seria um determinante crítico no comportamento. 

Julian e Katz (1968) hipotetisaram que internos , 

mais do que os externos, basear-se-iam em seus próprios jul

gamentos, e não no de-outras pessoas, na escolha da resposta 

correta, numa tarefa de aprendizagem verbal, mesmo que a ado 

ção da resposta de um. oponente levasse ao sucesso. Segundo 

eles a confirmação desta hipótese corroboraria a suposição 

de Rotter e Mulry (1965) de que a recompensa auto-determina

da é de maior valor para internos do que para externos sob 

condições de habilidade. 

Julian e Katz (1963) utilizaram 42 sujeitos que e-

ram conduzidos aos pares para a sessão experimental, onde 

eram instruídos de que deveriam competir numa tarefa, para 

se verificar qual deles obteria maior número de pontos. A ta 

refa consistia em julgar 42 ~ares de palavras quanto a ~e 

eram sinônimos, ou antônimos. As respostas eram registradas 

num aparelho eletrônico que permitia, além do registro da 

resposta de cada sujeito, a manipulação do feedback pelo ex

perimentador, para cada um dos sujeitos. Frente a cada par 

de palavras o sujeito poderia adotar uma das três estraté 
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gias: (a) dar seu julgamento e, se correto ganhar cinco pon-

tos, ou, se incorreto, perder três pontos; (b) basear-se no 

julgamento do oponente e, se correto, ganhar cinco Dontos 

se incorreto, perder três; Cc) desistir do item, e ganhar 

então dois pontos, sem penalidades. Após as decisões, um 

feedback fictício era dado, quanto à correção da respost~ do 

sujeito e a do oponente. Entre os pares de palavras havia 

13 que eram realmente solúveis e 29 insolúveis, e todos os 

itens eram apresentados em termos de dificuldade crescente. 

Isto tornou possível a manipulação do feedback pelo experi -' 

mentador, que atribuiu 60% de acertos aos sujeitos e 70% de 

acertos ao oponente. Assim, do ponto de vista do sujeito seu 

oponente era mais competente e, portanto, era mais vantajoso 

seguir seu julgamento em caso de incerteza quanto a resposta 

correta. As variáveis' dependentes foram: número de itens se-

gundo à estratégia escolhida, tempo de decisão em cada item, 

e a classificação da própria competência e a do oponente, em 

urna escala de cinco pontos. Como hipotetisado, os internospIB 

feriram os resultados auto-determinados e os externos alter-

determinados, preferência revelada pela freqüência da estra-

tégia adotada .(t = 3,18 significativo ao nível de 0,01). A 

manipulação da competência do oponente foi alcançada, urnavez 

que os sujeitos, significativamente, perceberam o oponente 
, 

como superior em competência lt = 5,9). Quanto ao tempo de 

decisão, não houve diferença entre internos e externos, mas 

os itens mais difíceis exigiram mais tempo para a decisão de 

uma resposta. Além disso, obteve-se urna interação mostrando 

padrões de respostas para internos e externos. Embora todos 

os sujeitos levassem mais tempo para decisão com itens difí-
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ceis, internos, significativamente, respondiam mais rapida -

mente aos itens fáceis e levavam mais tempo com os itens di
a 

fíceis. Este resultado e consistente com de Rotter e Mulry 

(1965). Corno os itens mais fáceis eram os iniciais, os auto-

res interpretaram que "o tempo de decisão poderia ser uma 

função de diferenças entre internos e externos quanto a per-

sistincia na tarefa" (p. 91). 

Em suma, o estudo de Julian e .Katz (1968) deixou 

claro que internos preferiam basear-se em seus próprios co -

nhecimentos, na tentativa de vencer um oponente, mesmo quan-

do havia uma razão justificável para basear-se no julgamento 

de uma outra pessoa. Não ficou claro, porém, segundo os auto 

res, o efeito interativo da congru&ncia da tarefa com o va -

lor do reforço, pois. o design experimental se restringiu a 

uma tarefa de habilidade. Daí Julian e Katz planejarem um 

segundo experimento que suprisse esta limitação, basicamente 

igual ao primeiro, introduzindo apenas as seguintes modifica 

çõesi Ca} a tarefa era de completação de uma série numérica; 
.. " 

(b) a manipulação da competincia se deu antes do experimento, 

através de "séries-treino" Cera dito ao sujeito que ele foi 

bem sucedido em tris dos seis treinos e seu oponente em cin-

co dos seis treinos);e Cc} tarefas de habilidade e acaso fo-

ram criadas através de manipulação de instruções. Após ases 

sao experimental os suj~ítos respondiam a uma escala gráfiéa 

de cinco pontos, com as seguintes questões: (1) Quão difícil 

foi a tarefa? (2) Quão afortunado (lucky) foi o oponente?(3) 

Quão importantes foram as estratégias de jogo para a obtenção 

de pontos?; (4) Voei se divertiu no jogo?; (5) Quão importa~ 

te foi o sucesso? 
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Os resultados indicaram, mais uma vez, que inter -

nos preferiam basear-se nos próprios julgamentos, evitando 

usar as escolhas dos oponentes. O inverso se deu com os ex -

ternos. Em relação à condição de acaso, embora se esperasse 

que internos se baseassem no oponente, e o inverso para os 

externos, foi observado um padrão de respostas bastante seme 

Ih ante à situação de habilidade. Internos preferiram"o refor 

ço auto-determinado mais do que os externos. Isto indicava 

que a variação habilidade-acaso nao afetava as prefer~ncias 

~ 

de internos e externos, embora eles diferissem quanto as es-

tratégias de respostas. Vale dizer, que internos, sob situa-

ção de.habilidade ou acaso, baseavam mais seus julgamentosem 

si mesmos e os externos nos oponentes. O porqu~ internos ado 

tam estratégias auto-determinadas, tanto sob condições de a

caso, quanto sob condíções de habilidade, foi interpret~do a 

partir do aspecto motivacional da orientação inter~a, uma 

necessidade de predizer seus resultados. Segundo os autores, 

a literatura apoia esta conclusão. Mostra que o interno, ao 

mesmo tempo que procura exercer maior controle sobre as con-

sequ~ncias de seu comportamento, procura ter uma avaliação 

precisa de suas potencialidades numa dada situação. Em OU-

tras palavras, as características cognitivas do interno le-

vam-no a buscar estratégias auto-determinadas, porque elas p~ 

duzem informações mais relevantes de suas capacidades. 

Segundo a teoria da aprendizagem social de Rotter, 

o comportamento é determinado não só pelas e~ectativas (de-

terminantes cognitivos}, mas, ainda, pelo valor da meta que 

orienta este comportamento. Assim, parece plausível, dentro 

do contexto teórico do construto em pauta, a interpetraçãodos 
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estudos anteriores a DuCette e Wolk (1973), quanto as dife -

renças verificadas entre os dois tipos de loci, em termos 

das dimensões cognitivas e motivacionais. 

Teoria da Comparação Social 

A teoria da comparaçao social (Festinger 1954) ex-

plora os indicadores de: por que a comparação é usada, .com 

quem se faz comparação, e que efeitos tem a comparação sobre 

o comportamento humano. A teoria aplica-se a estimativas e 

avaliações de habilidades e opiniões. 

A suposição de que o meio social é importante na 

determinação do conceito de eu e de seu ambiente, segundo 

Suls (l977), já havia sido propos~a antes de Festinger. Mas 

é com Festinger que aparece uma teoria log~camente desenvol-

vida, onde são fornecidas hipóteses experimentais testáveis 

ligadas a dados empíricos. Em seu trabalho, Festinger formu-

la uma teoria cujas hipóteses, corolários e derivações, sao' 

resumidas a seguir. 

o pressuposto básico da teoria da comparaçao so

cial é o de que o ser humano possui um impulso (drive) para 

avaliar suas opiniões e habilidades (Hipótese I). Opiniões e 

habilidades têm, segundo Festinger Cl954}, relação funcional, 

uma vez que ambas agem conjuntamente para afetar o comporta-

mento. A manutenção de opiniões incorretas, e/ou avaliações 

imprecisas das próprias habilidades, pode ser punida ou mes-

mo se tornar fatal para um ser humano. O impulso (drive) pa-

ra a avaliação tem assim valor para a própria sobrevivência, 

pois sem uma avaliação precisa das próprias opiniges ehabi

lidades, não se pode sobreviver eficazmente. 
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Como as pessoas avaliam suas opiniões e habilida -

des? A teoria admite qUr as pessoas primeiro tentam avaliar

se segundo um critério externo objetivo, ou por meios não so 

ciais, que Festinger chamou de realidade física. Por exemplo: 

se uma pessoa quer saber em quantos minutos é capaz de'per -

correr um km a pé, basta que cronometre o tempo gasto. Mas 

como faz para avaliar se dirige bem? Se nao dispõe de uma 

realidade física adequada, a pessoa busca a realidade social, 

isto é, outras pessoas como fonte de informação, ou como pa

drões para comparação. Portanto, quando meios físicos nao 

são disponíveis, a avaliação far-se-á em termos de compara -

çoes com opiniões e habilidades de outras pessoas. 

Se, por qualquer razão, os meios físicos nao sao 

disponíveis, as pessoas avaliam suas opiniões e habilidades 

por coraparaçao, respectivamente com as opiniões e habilida -

des de outras pessoas (Hipótese II1. "Na ausência de um refe 

rencial físico, e de uma comparação social, as avaliações 

subjetivas das opiniões e habilidades são instáveis (Corolá

rio II A., p. l48}". Esta instabilidade pode se refletir no 

comportamento do indivíduo, levando-o a desempenhos errados, 

ou na mudança de seus relatos acerca de suas opiniões ou ha

bilidades. Este é um estado de coisas indesejável, que termi 

na quando o indivíduo obtêm um padrão físico ou social, se

gundo o qual pode estabelecer comparações para alcançar a 

auto-avaliação. Mas, quando os dois tipos de padrão (físico 

e social) são disponíveis, a avaliação far-se-á com base no 

padrão físico, e não por comparação social (Corolário II B) . 

Em termos graduais, prefere-se padrões físicos aos sociais , 

e estes na ausência daqueles. 
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Na hipótese 111, Festinger (1954) preocupa-se com 

a escolha das pessoas com as quais o individuo busca comna -, 
rar-se, quando esta comparaçao se faz necessária para a ava-

liação das próprias habilidades e opini6es. "A tend~ncia pa-

ra comparar-se com outra pessoa especifica diminui à medida 

que a diferença entre suas próprias opini6es e habilidaàe e 

àquelas da outra pessoa aumentam (Hipótese 111, p. 150)". Fe~ 

tinger. (1954) afirma que, dada uma gam~ de pessoas possi 

veis para comparaçao, aquelas que t~m opini6es e habilidades 

mais próximas das opini6es e habilidades da pessoa que busca· 

avaliar-se, serão as escolhidas para comparação (Corolário 

111 A). Isto é, o individuo busca pessoas que tenham opiniões 

e habilidades similarés às suas. ~ claro que similaridade a-

qui significa simila~idade na dimensão que se está avaliando. 

o fundamento do Corolário III A é encontrado no Corolário 111 

Bit se a única comparação disponível é uma muito divergente , 

a pessoa não será capaz de fazer uma avaliação subjetivamen-

te precisa de suas opini6es e habilidades" (Pestinger 1954 , 

p. 151). Há, portanto,'" seletividade no emprendimento da com

paraçao de habilidades e opini6es. O principal fator, que 

governa esta seletividade, é a discrepância entre as próprias 

opini6es e habilidades e aquelas da outra pessoa. 

"As avaliações subjetivas de opiniões ou habilida-

des sao estáveis quando a comparação é disponível com outrós 

julgamentos próximos das próprias opiniões e habilidades" (De 

rivação A, a partir de I, 11 e III, p. l5l}. "A disponibili-

dade de comparaçao com outros, cujas opiniões e habilidades 

são de algum modo diferentes das do indivíduo, produzirá ten 

d~ncias para mudar a sua avaliação da opinião ou habilidade 
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em questão" (Derivação B, a partir do I, II e III, p. 151 ). 

Se apenas pessoas similares sao vistas pelo indivíduo 
• 

corno 

fornecedoras de auto-avaliações estáveis e precisas para ele, 

então, o indivíduo deve comparar-se com alguém cujas opi-

niões e habilidades sejam similares às suas e deve ser atraí 

do por situações onde há pessoas simil~res a ele (Derivação 

C, a partir de II e III B). No caso de discrepância de opi-

niões ou de habilidade em um grupo, este só se mantém quando 

se reduz a discrepância (Derivação D, a partir de I, II e 

III) • 

Em resumo, há um impulso no ser humano para ava-

liar suas próprias habilidades e opiniões; esta avaliação 

algumas vezes, só se faz por comparação social; a comparaçao 

tende a ser feita com pessoas que tenham opiniões ou habili-

dades similares às daquelas que estão buscando comparação. 

Festinger (1954) estabelece duas diferenças entre 

habilidade e opini.ões, que têm importância no processo de 

comparação. "Há um impulso (drive}unicUresional para cima, 

no caso da habilidade, que está ausente no caso de opinião" 

(Hipótese IV, p. 1541. Este impulso é resultado de pressoes 

culturais, e refere-se ao valor atribuido a fazer cada vez 

melhor. Nenhuma opinião é, em si, melhor do que outra. O seu 

valor vem de um sentimento subjetivo de que a opinião é cor-

reta e válida. O impulso unidimensional em relação à habilí-

dade é acompanhado, simultaneamente, por uma pressão para a 

uniformidade. Festinger sugere que "o indivíduo é orientado 

em direção a algum ponto no continuum de habilidade, levemen 

te acima de seu próprio desempenho, ou do desempenho daque -

les com quem está se comparando" (p. 156). Isto significa en 
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tão, que, se o grupo alcança a uniformidade, o impulso unidi 

recional continua a operar, e resulta na competição entre os 

seus membros. Em relação à avaliação das habilidades, a aqui 

escência social nunca é alcançada. Já que não.há esse impul

so unidimensional em relação às opiniões, a uniformidade de 

opiniões é possível, e quando alcançada, produz um estado de 

aquiescência social (Derivação D,considerando a Hipótese IV). 

O segundo elemento, que distingue habilidade e o

piniões, é que "existem restrições não sociais que tornam di

fícil, senão impossível, mudar a própria habilidade. Estas 

restrições não sociais não estão presentes nas opiniões" (Hi 

pótese V, p. 155). Assim, Festinger enfatiza que as pessoas 

podem mudar suas opiniões à vontade, mas, por mais que uma 

pessoa esteja motivada, não pode melhorar sua habilidade da 

mesma forma que sua opinião. Elementos, como características 

físicas e intelectuais, podem tornar impossível a mudança de· 

uma habilidade. A consequência desta diferença entre habili-

dades e opiniões é que, enquanto os indivíduos podem mudar 

suas opiniões para alcançar a uniformidade com outros no gr~ 

po, não podem fazer o mesmo em relação à habilidade. Como 

nao é em todas as situações que a comparação com outros e 

completamente similar ou dissimilar, mas há casos em que o 

indivíduo tem opiniões e habilidades moderadamente discrepa~ 

tes, a teoria de Festinger (1954) coloca que os indivíduos 

demonstram tendências a mudar sua própria avaliação da ooi -

nião ou habilidade em questão, de modo a ficar mais oróximas 

de outras no grupo (Derivação D). Isto é, os indiyíduos ten

dem a se comparar com outros, a fim de reduzirem a discrepân 
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cia existente e alcançar uma avaliação mais precisa e está -

velo Alternativamente, os indivíduos podem tentar mudar os 

outros no grupo, para torná-los mais próximos de si (deriva-

ção D 2). Assim, os indivíduos são relativamente livres para 

mudar (Derivação D 1 e D~, em relação a Hipótese V). Não obs 

tante, se a discrepância persiste em relação a opiniões ou 

habilidades, há uma tendência, por parte do indivíduo, a ce~ 

sar a comparação com aqueles, no grupo, que sejam muito dife 

rentes de si mesmo (Derivação D 3). A discrepância entre ha-

bilidades, se não possibilita comparação, não traz desconfor 

to, mas a discrepância de opiniões é ameçadora, e implica na 

possibilidade dessa opinião não ser a correta (Implicação da 

Hipótese V) . 

As diferenças entre opiniões e habilidades levaram 

Festinger a admitir que haja cessação de comparaçao, caso as 

discrepâncias sejam muito grandes. Assim a Hipótese VI afir-

ma: lia cessação de comparação com outros é acompanhada de 

hostilidade ou desprezo, na medida em que a comparação conti 
., 

nuada com aquelas pess'oas implica em consequências desagradá 

veis" (p. 158). Isto é, Festinger propõe que a cessação de 

comparaçao com opiniões discrepantes seria acompanhada de 

hostilidade ou desprezo. No caso de habilidades, isto, ge

ralmente' não se dá (Corolário VI A). O funda!uento subjacen-

te a este corolário é que a discrepância de opinião implica 

em que as próprias opiniões são incorretas, enquanto não há 

implicação negativa, necessariamente,acompanhandoa discrepân 

cia de habilidade. Para dar evidência empírica a este corolá 

rio, Festinger (1954) cita seu próprio trabalho com os cola-

boradores, Schachter e Back, no qual demonstraram que pes-
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soas com opiniões discrepantes sao rejeitadas pelo grupo. 

Hoffman, Festinger e La~rence (1954), em estudo que abordava 

a comparação de habilidades, verificaram que os sujeitos que 

obtinham escores baixos paravam de se comparar com aqueles 

que obtinham escores altos, mas não mostravam hostilidade ere 

relação a esses últimos. Portanto, há ~vidência empírica. a

poiando a tese de que a consciência da discrepância de opi -

nião engendra hostilidade, enquanto o mesmo não se dá com a 

discrepância de habilidade. 

A teoria da comparação social estabelece que quais' 

quer fatores que aumentem o impulso para avaliação de alguma 

habilidade, ou opinião, aumentam a pressao para a uniforrráda 

de (Derivação E, a partir de I, 11 e 111). Estes fatores fo-

. -ram adotados por Festinger, em sua teoria de cOJT\)Jar.açao so-

cial, para enunciar sua Hipótese VII. Quaisquer fatores que 

aumentem a importância de algum grupo particular, como grupo 

de comparação para alguma opinião particular ou habilidade , 

aumentarão a pressão para a uniformidade referente àquela ha 

bilidade ou opinião, dentro daquele grupo. Estes fatores in-

cluem a importância da habilidade, ou de opinião, sua rele -

vância para o comportamento imediato (Corolário da Derivação 

E), a atratividade do grupo para a pessoa (Corolário VII A), 

e a relevância do grupo em relação à habilidade ou opinião 

em questão (Corolário VII B). Â medida que um ou mais destés 

elementos aumentam, os indivíduos são mais motivados para aI 

cançarem a uniformidade com outras pessoas, que sejam rele -

vantes, e a rejeitarem outras pessoas que sejam discrepantes. 

"A tendência para rejeitar os mui to discrepantes em 

opinião ou habilidade torna-se mais forte se os outros sao 
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percebidos como diferentes de si mesmo em atributos consis -

tentes com a divergência" (Hipótese VIII, P. 133). Isto é, se , 
a discrepância é conhecida, a tendência para cessar a compa-

ração aumenta ou a gama de comparabilidade torna-se mais es-

treita. 
i 

Se um grupo exerce atração para um indivíàuo, será 

usado por ele como grupo de referência para comparação. Nes-

te caso, se esse indivíduo apresenta opiniões ou habilidades 

divergentes das do grupo, ele procura exercer pressoes, ou 

seja, reduzir as discrepâncias, através de três tipos de. 

pressao: (a) aumento da tendência para mudar a própria posi

çao no grupo; (b) aumento do esforço para mudar a posição dos 

outros elementos do grupo e Cc) diminuição da amplitude den-

tro da qual a comparação pode ser feita. Se, em um grupo, a 

gama de opiniões e habilidades é grande, a força relativa 

dos três tipos de pressão para a uniformidade será diferente, 

de acordo com a posição do indivíduo quanto à moda do grupo 

(Hipótese IX). Isto é, aqueles que estão próximos da moda do 

grupo terão tendências mais fortes para mudar as posições dos 

outros, e, relativamente, tendências mais fracas para o es-

treitamento da gama de comparabilidade, e ainda, tendências 

mais fracas para mudar suas próprias posições, quando compa-

rados com aqueles que estão distantes da moda do grupo. 

Quadro Geral das Investigações Empíricas da Teoria 

de Comparação Social (1954/1976). 

Já em seu trabalho de 1954, Festinger preocupa- se 

em citar dados empíricos que dêem força às suas proposições, 

corolários, derivações e hipóteses, mesmo usando reinterpre-
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tações de estudos de nível de aspiração e de comunicação in-

formal. Corno exemplo do,primeiro, pode-se citar a confirma -

ção da hipótese de que os indivíduos mudam sua própria ava -

liação aproximando-a da de outros com os quais se assemelha~ 

Apenas três estudos, citados na mesma época da pu-

blicação da teoria de comparação social, foram planejado~ e~ 

pecificamente para o teste de aspectos desta teoria. O estu-

do de Hoffman, Festinger e Lawrence (1954) onde se testou e 

se confirmou a hipótese de que a comparação cessa quando uma 

diferença percebida em relação ao outro é consistente comuma 

divergência na habilidade. tEste mesmo estudo demonstrou que 

a percepçao de diferenças na habilidade não leva à hostilida 

de). O estudo elaborado por Dreyer (1954), que confirma a hi 

pÕtese de que, se apenas comparações com divergentes são dis 

poníveis, não se pode'chegar à auto-avaliação precisa. Neste 

estudo, o sujeito era informado de que seu desempenho fora 

mau, bom ou igual ao de seus pares, no grupo de referência. 

Após tal informação, pedia-se aos sujeitos que relatassem c~ 

mo se sentiam. Os resultados indicaram que a satisfação com 

o desempenho variava em função da comparabilidade propiciada 

com o grupo de referência. O terceiro estudo de Festinger , 

Torrey e Willerman (1954) testou e confirmou a hipótese de 

que, quanto maior a atração para um grupo, maior a pressao 

para a uniformidade. 

Foi, sem dúvida, o livro de Schachter "A Psicolo -

gia da Afiliação" (1959) que propiciou o maior exemplo de 

aplicabilidade da teoria de comparaçao social, através de 

pesquisas que focalizaram a busca: (a) dos antecedentes da 

emoçao, e (b) das consequências da associação com outros. Se 
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gundo Schachter, as pessoas se afiliru~ para realizar um dos 

dois objetivos: (a) comparaçao das emoções, ou (b) mediação 

social, que garante a redução do medo. 

Dentre os muitos estudos planejados para testar a 

teoria da afiliação, a maioria examina a afiliação seletiva 

com, em geral, dois propósitos. Quando.o indivíduo seletiva

mente se afilia, ele (1) está num estado emocional novo; e 

(2) está numa situação ambígua. Visando.ao primeiro objetivo 

estão os primeiros estudos de Schachter (1959); Zimbardo e 

Fornicai Berkeri Miller e Zimbardoi DarleYi Darley e Aronson" 

(citados por E?ley e Cottrell, 1977) que concluem que o medo provo 

ca a a~iliação.~ segundo objeti vo ~a p~squisa_ apresenta resul ta 

dos menos consistentes, ora apoiando, ora não a teoria, de

pendendo do tipo de manipulação usada para a variável que ca 

racteriza urna situação arnbigua (Epley e Cottrel, 1977). 

De acordo com a teoria de Schachter (1959}, quando 

os indivíduos estão incertos de seus estados emocionais,eles 

se afiliam, para definir seus sentimentos via comparação so

cial. 

Segundo Epley et al (1977) I Gerard e Rabbie encontraram 

resultados consistentes com a teoria, enquanto Darley e 

Aranson, Brehm e Behar não. Em resumo, a tendência para afi

liação, algumas vezes é aumentada, outras vezes diminuida em 

função da incerteza. 1-1anipulações da informação sobre a emo

cionalidade das pessoas, com as quais serão feitas as compa

rações não produzem resultados consistentes que apoiem a teo 

ria, sendo, portanto, necessário efetuar mais pesquisas. 

Para explicar a relação medo-afiliação, Schachter 

considera que as emoçoes, tal como as opiniões e as habilida 
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des, sejam também avaliadas via processo de comparaçao so-

cial: , 
"Emoções ou sentimentos, semelhantes as opiniões e 

às habi lidades, exigem avaliação social quando. a situação pro 

dutora de emoção é ambígüa, ou não inter~retável em termos 

de experiência passada" (Schachter, 1959, p. 129). 

Os indivíduos quando não contam com um referente 

físico ou experiencial para uma emoção, ,ou situação ambígua, 

voltam-se para o ambiente social. Suas escolhas afiliativas 

estarão a serviço de suas necessidades avaliativas. Se o am

biente social proporciona os referenciais necess~rios, os in 

divíduos tanto irão influenciar o ambiente social, quanto se 

rão influenciados por 'ele, a fim de que se produza homogenei 

dade de reação na situação. ~ esta homogeneidade que propi

cia a avaliação de estados emocionais, por parte ãos sujei -

tos. 

Afiliação com outros Doàe dar informações sobre as 

reaçoes das pessoas com quem se comparar em situações ambí -

guas, ou que provocam medo, e pode expor o sujeito à avalia

çao e comparaçao com co-participantes. 

O trabalho de Schachter (1959) desviou o foco de 

interesse para a comparaçao de emoções, mas como sua princi

pal variável dependente era escolha afiliativa, os pesquisa

dores que seguiram seus passos também adotaram esta como a 

medida principal, e deram menos atenção à precisão e à esta

bilidade da avaliação como variáveis dependentes (Suls,1977). 

Mas o próprio Schachter foi além, e, em seu traba

lhos posteriores, analisou os determinantes sociais e cogni

tivos dos estados emocionais. Schachter e Singer (1962) de-
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monstraram que, quando os indivíduos são fisiologicamente ins 

tigados (aroused) sem q~alquer razão aparente eles adotam a 

emoçao expressada por aqueles com os quais estão. De acordo 

com os autores, isto se dá porque o instigador (arousal) ines 

perado produz um estado ambíguo, que deve ser rotulado ou 

classificado, e outras pessoas podem ser a fonte de informa-

ção para esta classificação. Mais uma vez esses resultados são 

consistentes com a teoria de comparação ,social, pois sugerem 

que também estados =ísicos podem, em certas circunstâncias 

induzir à comparaçao. 

De acordo com SuIs (1977) este último estudo teve 

a importância adicional de indicar o relacionamento entre as 

teorias de comparação social e de atribuição, e sugerir que 

atribuição e comparação social são 'processos similares. 

A teoria àa'equidade na troca social de Adams (ci-

tado por SuIs, 1977) proporcionou um certo avanço da teoria 

de comparação social, na década de 60. A teoria de Adams re -

presenta uma síntese das teorias da dissonância cognitiva, do 
~ 

conceito de justiça distributiva de Homans e da teoria de 

comparação social. Para Adams, a comparação é feita nas tro 

cas sociais, tanto para os inputs (esforços, qualificaç6es , 

doaç6es, etc.) quanto para os outputs (custos e recompensas, 

etc). Isto é, as raz6es entre os inputs e outputs são compara 

das pelos indivíduos que estão em situação similar, para de-

terminar se estão sendo tratados com justiça. Há justiça se 

as raz6es·comparadas são iguais, e injustiça no caso inverso. 

A percepção de iniquidade gera tensão, que, por sua'vez, pode 

levar ã mudança de comportamento, para igualar as raz6es ou 

levar ã comparação. A justiça, ou injustiça, é definida via 
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comparaçao social (Austin, 1977). 

Os critérios de justica interpessoal sao estabele-
l • 

cidos pelas comparações sociais que o indivíduo escolhe fa -

zero 

Num estudo, que hoje é clássico, Adams e Rosenbaum 

(citados por Austin 1977), utilizando ~niversitários, verifi 

caram que ganhos não merecidos levam a um maior dispêndio 'de 

energia, em termos de qualidade e quant~dade de trabalho. Is 

to é, sujeitos da condição de iniquidade tentaram restaurar 

a equidade. 

Outras pesquisas nesta mesma linha mostraram que 

os sujeitos que percebem iniquidade negativa (sentem-se sub 

pagos comparados com óutros) despendem menos esforços e apr~ 

sentam um trabalho de qualidade inferior. 

O trabalho de Adams teve a importância adicional 

de mostrar o papel da comparação na avaliação de tangível , 

como o pagamento, em situações de habilidade e de opiniões. 

Segundo Austin C1977}, a teoria da equidade vem 

sendo amplificada, e novas fórmulas têm sido propostas como 

a de Walster, que padroniza os julgamentos de equidade, em 

termos do valor absoluto de input. Mas qualquer que seja a 

fórmula, está presente a comparação social, base dos julga -

mentos de justiça em todas as trocas interpessoais. 

Em 1966, um volume especial do Journal óf 

Experimental Social Psychology foi dedicado aos estudos de 

comparação social, tendo como editor Latané, neste volume 

são relatados estudos experimentais originais planejados es-

pecialmente para testar alguns dos aspectos mais importantes 

da teoria de Comparação Social. 
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Três destes estudos, os de Darley e Aronson(1966), 

Latané e Wheeler (1966), e Latané,Eckman e Joy (1966), eram 

dedicados a testes de hipóteses relacionados direta ou indi-

retamente com a teoria de afiliação. Os demais submeteram a 

teste hipóteses tiradas diretamente da teoria de comparação 

social, ou submeteram a teste a comparação de variáveis nao 

previstas pela teoria. Do primeiro tipo, são os estudos de 

Gordon (1966), Hakmiller (1966a) e Radlo~f (1966), e, do se-

gundo os de Wheeler (1966), Thornton e Arrowood (1966) e 

Hakmiller (1966b). 

Gordon submeteu a teste as seguintes hipóteses:(a) 

a incerteza quanto à correção das próprias opiniões leva 

escolha de individuos "que mantêm opiniões semelhantes 

a 

-as 

suas para servirem de parâmetro de comparação; e Cb) acerte 

za da própria opinião'Ce portanto a não necessidade de compa 

ração) levará à tentativa de influenciar outros que nao par-

tilham daquela opinião. Os resultados confirmaram as duas hi 

póteses. 

Hakmiller C1966al testou e confirmou a primeira hi 

pótese de Gordon, mas em relação a habilidades. 

Radloff testou a hipótese de que a ausência de ou-

tros similares para comparação leva a auto-avaliaçõesimpreci 

sas e instáveis. Partiu da suposição de que individuos de ha 
~ 

bilidades extremas, muito altas ou muito baixas, teriam ava-

liações menos precisas e menos estáveis do que indivíduos de 

habilidades médias, que têm um grande número de similares 

com os quais se comparar. Os resultados foram consistentes 

com a hipótese, isto é, os sujeitos fora da média eram menos 

precisos e mais instáveis nas avaliações de seu próprio de-
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sempenho. Quando os sujeitos fora da média sabiam que os ou-

tros tinham desempenhos em níveis comparáveis, eles se torna , 
vam capazes de se auto-avaliarem com maior precisão e estabi 

lidade. 

A extensão da teoria de comparaçao para a avalia -

çao de dimensões de personalidade é representada, na edição 

de Latané (1966), pelos estudos de Wheeler, Thornton & 

Arrowood, e Hakmiller. Wheeler, tendo po.r base e hipótese do 

impulso unidirecional, supôs que os indivíduos se compara -

riam a alguém que acreditassem fosse levemente suoerior em· 

habilidade e que esta tendência seria mais forte quando os 

indivíduos estivessem motivados. Para testar suas hipóteses, 

submeteu os estudantes-a um teste de personalidade, cujo pro 

pósito era a seleção. daqueles que iriam para dois tinos de 

curso: um descrito em·termos altamente desejáveis (alta moti 

vação) e outro em termos indesejáveis (baixa motivação). Era 

dito aos sujeitos que eles alcançaram a quarta posição, em 

um grupo de sete pessoas, no traço de personalidade positiva 
~ ,.-

mente valorizado. Alem do seu próprio escore, os sujeitos re 

cebiam os escores dos mais altos e dos mais baixos. Metade 

dos sujeitos escolheu conhecer o escore do sujeito que obte-

ve a terceira posição mais alta - o sujeito cujo escore era 

o mais próximo do seu. Além disso, três dos sujeitos quise -

ram conhecer o escore do que alcançou a segunda posição. Holi 

ve uma correlação positiva entre a escolha e a similaridade. 

Os resultados confirmaram a hioótese: os sujeitos escolhiam 

para comparaçao aqueles cujos escores estavam acima. ou adja-

cente aos seus, nos dois grupos de alta e baixa motivação. 
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Mas a tendência para fazer comparaçao com os superiores era 

mais acentuada na condicão de alta motivação. Embora os re
i 

sultados fossem consistentes com suas hipóteses, Wheeler ob-

servou que parecia haver algo de paradoxal, pois a compara -

çao para cima força o sujeito a avaliar-se como inferior, i~ 

to é, se a pessoa, na verdade, não é similar àquela superior 

com a qual se compara, a auto-avaliação é satisfeita às ex -

pensas da auto-estima. Este tipo de com~aração tem maior pro 

babilidade de ocorrência, quando o sujeito tem um escore mui 

to próximo ao do sujeito que está logo acima dela. 

° paradigma de rank-order e o exame das escolhas , 

para comparação em função da positividade e negatividade do 

traço que estava sendõ avaliado, foram também estudatlos por 

Thornton e Arrowood .. Os sujeitos foram submetidos a um teste 

de personalidade descrito como próprio para medir um traço 

positivo, numa das condições, e um traço negativo em outra 

condição. 

Em ambas as condições, foi dito a cada sujeito que 
.. 

ele obteve o quarto escore '-resultado mediano), num grupo de 

sete sujeitos. Metade dos sujeitos foi informada que seus es 

cores estavam mais próximos dos melhores do grupo e distan 

ciados dos piores, e a outra metade, que seus escores esta 

varo mais distanciados dos melhores e mais próximos dos pio -

res escores do grupo. 

Com base na teoria de Festinger e nos resultados de 

Wheeler (1966), Thornton e Arrowood esperavam que seus sujei 

tos se comparariam com os melhores, quando obtivessem resul-

tados próximos desses, mas não quando deles se afastavam. A-

penas na condição de proximidade se supunha que a similarida 
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de com os melhores teria probabilidade de- ser confirmada. Não 

esperavam que a desejab~lidade do traco tivesse qualquer e

feito. 

Embora se esperasse que a desejabilidade do tr'aço 

nao afetasse as escolhas para comparação, uma maior propor -

çao de sujeitos na condição desejável d? que na nao desejá 

vel comparou-se com os melhores. Os autores, ·a fim de expli-

carem os efeitos inesperados da desejabi~idade do traço, in-

terpretaram estes resultados em termos de dois motivos que 

operam na comparação social: auto-avaliação e auto-realiza -' 

çao. 

Comparar-se com os melhores, na condição desejável, 

satisfaria as duas motivações, pois aqueles que obtêm um es-

core mais alto constituem um padrão atrativo, com o qual o 

sujeito deseja ter similaridade (auto-realização) e uma ins-

tância positiva, ou exemplo definido do traço (auto-avalia -

ção). Isto é, o motivo de auto-realização é alcançado pela 

informação "sou tão bom quanto os melhores", quando o sujei-

to se compara com os melhores. Já o motivo de auto-avaliação 

é alcançado via comparação, pela resposta à questão " quanto 

me distancio dos melhores?" Comparar-se com os melhores, na 

condição indesejável, satisfaz apenas a motivação para a au

to-avaliação. Tais interpretações explicariam por que os su-

.' jeitos, na condição desejável, preferiram comparar-se com os 

melhores, mais do que os sujeitos da condição indesejável. 

Os sujeitos que receberam a informação de que eles 

se distanciavam dos melhores escolheram comparar-se com os 

melhores em uma proporção maior do que os sujeitos aos quais 

se disse estarem mais próximos dos melhores. Este resultado 
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de Thornton e Arrowood (1966) é inconsistente, tanto com as 

predições da teoria de çomparação social, quanto com os re -

sultados dos estudos de Wheeler (1966). Thornston e Arrowood 

sugerem que tal resultado poderia ser devido a uma manipula-

ção pouco eficiente de escore próximo/distante. De fato, co-

mo afirmam Wheeler, Shaver, Goethals, Cooper e Robinson Q.969), 
- , 

os escores dos sujeitos eram sempre medianos, nas duas condi 

ções, e seria inconsistente para os sujeitos a informação de 

que eles estavam entre os piores. Segundo Wheeler et aI 

(1969), isto eliminaria a diferenca crítica entre as condi -• 

ções próximo e distante, de modo que uma suposição de simil~ 

ridade com os melhores seria preferida e confirmada, via com 

-paraçao social. 

Hakmiller (1966b) hipotetisou que as pessoas prefe 

ririam compararem-se com dissimilares, quando suas auto-esti 

mas estivessem ameaçadas. Segundo ele, a motivação para pre-

servar a auto-estima levaria a pessoa a fazer uma comparação 

defensiva. 

Para testar sua hipótese, Hakmiller submeteu seus 

sujeitos a um inventário de personalidade, que claramente m~ 

dia o traço "hostilidade em relação aos próprios pais". Tal 

traço era descrito à metade dos sujeitos como um traço alta-

mente ameaçador e indesejável e, para a outra metade, como 

um traço positivo. Os sujeitos eram informados que seus esco 

res eram o segundo mais baixo, num grupo de seis pessoas. As 

sim, os sujeitos teriam cinco possíveis comparações. Se o 

traço era ameaçador, quatro eram piores do que ele, com esco 

res mais altos, e um melhor, com escore mais baixo. o inver-

so se dava, se o traço não era ameaçador. 
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Possuir urna grande quantidade do traço na condição 

"indesejáver' constituirta urna ameaça à auto-estima,. daí a mai~ 

ria dos sujeitos escolher comparar-se com os piores. Hakmiller 

(1966b) interpretou esses dados afirmando que o sujeito res

pondeu à ameaça a seu eu comparando-se defensivamente,: isto 

é, tentando demonstrar que era diferente da pessoa que pos -

suia, mais a característica indesejável. 

o reconhecimento de que o engajamento, em compara-

çao social, pode ter subjacentes duas motivações, auto-ava -

liação e auto-realização, levou à ampliação da teoria de

Festinger e a novas investigações. Quando há comparação, bus 

ca-se predominantemente um dos motivos (auto-avaliação ou a~ 
-

to-realização) ou ambos igualmente. Em outras palavras, bus-

ca-se primariamente um dos motivos e secundariamente o outro, 

ou podem-se buscar ambos, simultaneamente? Os estudos de 
'-. 

Schachter e seus seguidores sobre os determinantes da afilia 

ção concluem que os sujeitos usavam a comparação social pri

mariamente motivados pela auto-avaliação (avaliar seus me-

dos) e, secundariamente, pela auto-realização (reduzir seus 

medos, via comparação) • 

Darley e Aronson (citados por Gruder, 1977) obser-

vam que seus resultados experimentais permitiram-lhes afir -

mar que os sujeitos tentam avaliar seus sentimentos apenas 

quando não é possível a auto-realização. Esta interoretação 

foi corroborada por Willerman, Lewit e Tellegen (citados por 

Gruder, 1977). 

Segundo Gruder (1977), se há uma ameaça, e se evi-

ta-la é possível, tentar-se-á buscara alternativa de 'auto-

realização, mesmo às expensas da obtenção de informação váli 
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Hakrniller (1966b), já citado anteriormente . 
• 
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de 

Segundo Wheeler et al (1969), Hakmiller reconhece-

ra que a sua manipulação de ameaça poderia ter sido confundi 

da com o grau de envolvimento do sujeito, na situação experi 

mental. Seus resultados teriam sido consequência de que, na 

condição de baixa ameaça, os sujeitos não estavam interessa-

dos na tarefa e decisões e, portanto, faziam suas escolhas 

arbitrariamente. 

Fried e Gilbert (citados por Gruder 1977) afirmam-

que Hakmiller também confundiu a manipulação de ameaça com a 

criação de uma instância positiva. Isto é, para tornar a ca

racterística de personalidade positiva para o sujeito, o ex-

perimentador deixava. implícito que o escore mais alto era 

um exemplo claro da característica. Hakmiller teria definido 

a característica de personalidade independentemente da mani-

pulação de sua natureza ameaçadora. Os sujeitos ameaçados t~ 

riam mais probabilidade de engajarem-se numa comparação de -

.' fensiva, evitando compararem-se com os bons em geral, e com 

os melhores em particular. Este oadrão restringiu-se aos su-

jeitos que tinham sido identificados como cronicamente altos 

em medo de avaliação negativa, e não houve efeito de fu~eaça 

para os sujeitos baixos, neste tipo de medo. Embora Friend e 

Gilbert verificassem que os sujeitos ameaçados buscaram com-

parar-se com os piores , confirmando os resultados de Hak.miller, 

a evidência apresentada não foi clara. Há, no entanto, evi -

dência de que, quando a auto-estima é especificamen~e ameaça 

da, a resposta dos sujeitos é em termos de tentar proteger 

sua auto-estima, mais do que avaliar seus sentimentos. 
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Segundo Gruder (1977), a força das motivações para 

"a auto-realização e a auto-avaliação difere de acordo com a 

quantidade de um traço e da habilidade que a pessoa tem. De 

fato, afirma Gruder, vários estudos têm demonstrado que o ní-

vel relativo de habilidade da pessoa influencia tanto o pro-

cesso quanto as consequências da comparação social. 

Em suma, embora a auto-avaliação seja uma meta im -

portante, quando a pessoa enfrenta uma situação nova, em si

tuações de ameaça específica para o eu e, quando esta ameaça 

pode ser evitada, é a auto-realização o motivo buscado no 

processo de comparação social. 

Se o interesse pela hipótese de similaridade foi 

grande, em termos de estudos que a confirmaram e ampliaram , 

gerou-se também uma controvérsia em "termos da comparaçao com 

dissimilares. ~ da dissimilaridade que tratam Nettee e Smith 

(1977), e Brickman e Bulman (1977), estes últimos indo além, 

quando afirmam que: "as pessoas têm desejo de evitar a compa-

ração social, preferem mais se compararem com dissimilares do 

que com similares, e preferem mais se compararem com inferio-

res do que com superiores" (p. 149). 

Brickman e Bulman (1977) argumentam que o homem li-

da, em seu comportamento, com forças adaptativas e hedonísti-

cas, que levam a estratégias de comparação conflitantes. As 

forças adaptativas levam o indivíduo a buscar comparações, co 

mo meio de aquisição de informações úteis. A explicação da 

teoria de comparação é valida, apenas, quando se trata de a-

tingir esta meta. As forças hedonísticas, por outro lado, le

vam o indivíduo a evitar comparações que sejam dolorosas ou 
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ameaçadoras. 

-Neste caso, a ~omparaçao com dissimilares teria 

maior valor hedonístico do que com similares. Esta posição de 

Brickman e Bulman é proxima da de Hakmiller (1966b), Latané 

(1966) e Thorntan e Arrowood (196ó), que usaram os motivos de 

auto-realização e auto-avaliação alcançados pela comparaç~oso 

cial, enquanto Brikman e Bulman falam de forças adaptativas e 

hedonísticas. Mas, afirmam estes filtimos," "outros autores con 

sideram sempre a auto-avaliação e a auto-realização corno ,mu-

tuamente exclusivas, enquanto nós vemos as funções adaptati -' 

vas e hedonísticas corno forças necessárias e ' invariavelmente 

conflitantes" (p. 179). Brickman e Bulraan julgam que as forças 

hedonísticas podem levar o indivíduo a evitar comparações , 

quaisquer que sejam. A argumentação de Brickman e Bulman é 

questionável, uma vez que eles se atêm muito mais aos custos 

das várias comparações (com inferiores, similares e superio -

res) e desconhecem seus possíveis benefícios. 

Metee e Smith (1977) afirmam que a comparaçao 50-
,.-

cial pode ser realizada com dois propósitos. O primeiro é a 

busca de auto-avaliação, quando o indivíduo procura conheci -

mento sobre si mesmo e procura descobrir sua realidade, via 

referentes sociais. O segundo é a validação consensual, quan

do o indivíduo busca derivar informação de outros, com os 

quais concorda, numa concepção da realidade já existente, em 

vez de buscar descobrir e ganhar conhecimento sobre a realida 

de. Em outras palavras, a validação consensual cabe a confir

mação das concepções da realidade já existentes, e à"compara

ção social cabe a descoberta e a construção da realidade. Já 
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se podem antever nesta afirmação implicações diferentes para 

a comparaçao com similar~s e dissimilares, na busca de infor-

mações. "Se a preocupação é confirmar concepções da realidade 

já estabelecidas, o similar seria a melhor fonte de informa -

ção, e esta seria intrinsecamente positiva, enquanto a infor-

mação de um dissimilar seria intrinsecamente negativa"(p.~O). 

Porém, o valor intrínseco atribuído ao similar e ao dissimi -

lar, em situações de validação consensual~ não existe para a 

auto-avaliação. Antes, dependerá da utilidade e/ou favorabili 

dade, derivada do stmilar e dissimilar, na determinação da 

realidade. "Quando o dissimilar fornece informação mais útil 

e favorável, via comparação social, do que o similar., ele se

rá mais atrativo" (p. 11). 

Em resumo, no caso da validação consensual, a sirni-

laridade tem valor positivo e a dissimilaridade, negativo. No 

caso da auto-avaliação, o valor de ambos depende da qualidade 

e da natureza da informação fornecida para a realidade social. 

Isto implica que, dependendo das circunstâncias, o dissirnilar 
..•. 

pode ser o preferido para comparação social, por fornecer me-

lhores informações que o similar. 

Segundo Mettee e Smith (1977) a comparaçao social 

serve a duas necessidades na auto-avaliação. A primeira é de 

rivada do feedback informacional, que possibilita à pessoa re 

duzir a incerteza e ambigüidade acerca da correção de sua a~

to-avaliação, no que se refere a atributos pessoais (habilid~ 

des), estados subjetivos internos (emoções) e orientações (a

titudese valores). A segunda necessidade é a favorabilidade 

da auto-avaliação. Esta deriva do feedback afetivo, que possi 

bilita à pessoa reduzir a incerteza sobre a desejabilidade re 
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lativa de possuir um atributo que, por comparaçao, ela sabe 

que possui. Esta segunda,necessidade atende à avaliação de 

quão positivo, ou negativo, é percebido um atributo seu. Em 

resumo, a finalidade da comparação social é avaliar a preci

sa0 e a favorabilidade de atributos. O primeiro tipo fornece 

o grau em que o indivíduo tem um atribu~o (habilidade, op~ 

nião, emoção), o segundo fornece a desejabilidade do atribu

to. A atratividade de uma comparação com outros depende de 

dois fatores: (1) a extensão em que o outro fornece informa -

ção válida sobre· a precisão e a favorabilidade dos atributos 

do indivíduo i e (2) a extensão em que esta informação é favo

rável ao auto-conceito do indivíduo. 

Mettee e Smith (1977) afirmam que uma comparaçao com 

dissimilar traria dois tipos de vantagens. A primeira refere

se ao que chamam "efeito da faca de dois gumes" da similarida 

de. Além de constituir-se num melhor referente para a auto-a

valiação, a comparação com similares acarreta conseqüências a 

fetivas, negativas e positivas, mais potentes. Desta forma, a 

comparação com similares pode ser uma mais provável fonte de 

desgosto do que a comparação com o dissimilar, quando a infor 

mação for desfavorável. Uma vez que a similaridade é, em ge

ral, mais relevante, significante e efetiva em atingir as ne

cessidades de precisão de auto-avaliação, as consequências a-

fetivas e negativas derivadas desse feedback deveriam ser 

mais potentes que no caso de dissimilaridade. Este último , 

por ser referente fraco (fornece informação negativa irrele -

vante e reduz pouco a incerteza), torna-se mais 

porque tem baixa potência afetiva negativa. 

importante 
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A segunda vantagem é que os dissimilares também po-

dem contribuir para a maior precisão da auto-avaliação. Além 

disso comparar-se com seus similares para conhecer "0 que é", 

o indivíduo precisa saber "0 que não é" informação esta prove 

niente, na maioria das vezes, da comparação com dissimilares. 

o indivíduo pode, assim, colocar-se numa amplitude de pot~n -

cialidades, cujos limites superior e inferior ele conhece. 

A década de 70 assistiu à tenta-ti va de aplicação da 

comparação social a outros processos sociais, como conformis-

mo, modelagem, tomada e atribuição de decisão em grupos, e a-

tribuição de causalidade. Segundo Wheeler e Sukerman (1977) , 

é, sem dúvida, a aproximação dos enfoques atribucionais e de 

comparação, realizada por Goethals e Darley (1977), um dos 

mais importantes esforços feitos em -Psicologia Social. 

Goethals e Dàrley se propõem indicar a utilidade da 

abordagem atribucional para a comparação social, e a proemi -

nência que os processos atribucionais desempenham, quando uma 

pequena reformulação da teoria de comparação é realizada. Pa-

ra isto, partem de duas hipóteses e um corolário desta última 

teoria e tomam a perspectiva atribucional de Kelley. 

A interligação atribuição/comparação se baseia na 

premissa de que "muitas vezes o que está sendo avaliado via 

comparação social são disposições que não podem ser observa -

das diretamente, mas devem ser inferidas a partir de manifes-

tações qo comportamento". (Goethals et al 1977, p. 26). Isto 

se dá tanto para as habilidades quanto para as opiniões. No 

caso de habilidades, estas são inferidas a partir do desempe-

nho, o que nem sempre é fácil, uma vez que se tem de conside-
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-rar os fatores de nao habilidade no desempenho (esforço, sor-

te e dificuldade de um lado, idade e prática de outro). A ava 
.. , -
liação das habilidades, alcançada por comparação social, é um 

problema de atripuição. As opiniões são também multidetermina 

das pelas crenças da pessoa acerca da realidade, seus valores 

básicos, seus gostos e desgostos específicos, e suas necessi-

dades e interesses imediatos. A emissão de urna opinião dá in-

formações sobre a inteligência, julgament.o e sistema de valo-

res do emissor. A avaliação da própria opinião se dá muito 

mais em função destes atributos, e menos da declaração em si,·. 

isto é, em termos atribucionais. 

Corno se pôde observar, tem sido grande o impacto da 

teoria de comparação social na psicologia social. A abertura 

dada para uma conexao.com a atribuição deu a esta teoria maio 

res perspectivas. 

Comparação Social e Locus de Controle -

urna tentativa de aproximação • 

... 
A influência social no pequeno grupo foi um dos 

meios usados por Festinger (1954), para demonstrar a validade 

da comparação social. Para a formulação teórica da comparaçao 

social, Festinger realizou vários experimentos sobre fatores 

que determinam a mudança da opinião de um indivíduo em dire -

çao à do grupo, bem como a reação do grupo às opiniões diver-

gentes. Patece, assim, haver, entre a teoria da comparação so 

cial e as pesquisas sobre o conformismo, um relacionamento an 

tigo. 

o paradigma do confornismo confronta, em geral, um 

sujeito com um pequeno grupo que discorda dele, unânimente , 
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no julgamento de fatos objetivos ou subjetivos. As respostas 

do grupo são manipuladas pelo experimentador, através de si -, 
nais eletrônicos, ou através de simulaçao, isto é, o grupo 

está combinado co~ o experimentador quanto ao que responder • 

Nesta situação, mede-se o confornisrno de um sujeito "ingênuo" 

às pressões do grupo. Ele deve responder publicamente, e, em 

último lugar, a uma questão que o coloca num dilema: manter 

suas opiniões e crenças ou sucumbir à p~essão. 

Segundo Allen e Wilder (1977), uma das característi 

cas deste paradigma é que o grupo tem uma posição extremamen-' 

te discrepante da correta (objetiva) ou aceitável (subjetiva). 

Esta característica tem a ver, segundo Allen e Wilder, com a 

hipótese de similaridade de Festinger. Esta hipótese prediz 

que a tendência para comparar-se com o outro descresce à medi 

da que a divergência entre a própria opinião e a do outro au-

menta. Como na situação experimental do conformismo a discre-

pância entre a opinião do sujeito e a do grupo é acentuada , 

devia haver decréscimo da tendência para a comparação. Isto é, 

o sujeito "ingênuo" deveria perceber o grupo como inapropria-' 

do para a comparação. No entanto, a comparação ocorre, pois o 

sujei to muda sua posição em direção à do grupo. Allen e Wilder 

argumentam, para funàamentar esta tese, que dados empíricos 

têm mostrado "uma relação entre a extensão da divergência, e!!. 

tre o grupo e a pessoa, e o grau de conformismo resultante. r A 

lém de um certo ponto, à medida que a discrepância aumenta, a 

quantidade de mudança em direção ao grupo diminui. Esta rela

ção entre extremismo do grupo e quantidade de conformismo es-

tá de acordo com a predição da teoria da comparaçao social" 

(p.189). 
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~ comum, ainda, neste paradigma, proporcionar-se ao 

sujeito experimental sim~laridade, com os membros do grupo 

em outras dimensões, como, por exemplo, sexo, idade, grau de 

instrução (em geral alunos de psicologia), nív~l intelectual, 

etc. A auto-avaliação, via comparação, poderia dar-se e~ fun

ção destas outras similaridades, apesar da discrepância eptre 

a posição do grupo e a do sujeito experimental. 

Outra característica do paradigma do conformismo 
, 
e 

a comparação forçada. O sujeito é colocado em uma situação 

que ouve ou vê, num painel, as respostas do grupo, antes de" 

emitir as suas respostas. Os estudos mostraram, segundo Allen 

e Wilder (l977), que alguns sujeitos de fato se conformavam I 

outros não, e que um grande número apresent~va um conformismo 

momentâneo. Entre estes últimos, a posição do grupo era ado~~ 

da apenas na situação de comparação forçada, isto é, não se 

mantinha fora do grupo; o sujeito sabia que o grupo estava" 

errado e reservava-se o direito de manter sua posição fora do 

dele: na realidade, não havia conformismo, pois não havia a-

ceitação privada. Há evidência, no entanto, de que a aceita -

ção privada ocorre numa gama extensa de situações, isto é, o 

sujeito muda para tornar-se similar ao grupo. 

No caso do conformismo momentâneo e do nao confor -

mismo, em que medida estaria presente a comparaçao social? Ou, 

em outras palavras, se a comparação é forçada, por que não há 

conformismo? 

De acordo com Allen e Wilder (l977), a resposta es-

taria ou no grupo, ou no sujeito, objeto da pressã9. O grupo 

poderia ser inapropriado para fins de comparação, devido -a 
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sua composição (a suposta similaridade antes apontada não 
~ 

e 

percebida). A pessoa objêto de pressão poderia ·ter caracterí~ 

ticas disposicionais que a im?edissem de utilizar o grupo com 

o objetivo de comparação. Allen e vlilder concluem que se pode 

-predizer o nao conformismo se a dissimilaridade entre og~upo 

e a pessoa for grande e, além disso, "para aquelas pessoaS qu= 

têm alta inteligência, auto-confiança ou habilidades sociais, 

o processo de comparação social pode falhar em modificar suas 

posições originais" (p. 194). Assim, embora o processo de 

comparação social ocorra, seus resultados levam a pessoa a 

concluir pelo fortalecimento da própri.a posição. Em outras pa 

lavras,·a posse de dete!minadas características disposicio-

nais tornam algumas pessoas menos inclinadas a alterarem suas 

respostas em função do comportamento de outras pessoas. 

A explicação de Allen e Wilder. (1977) para a nao 

submissão de certas pessoas à pressão é aplicável aos estudos 

de locus de controle relacionado à influência social. A maio~ 

ria destes estudos indica que, comparados com os externos, os 

internos são pouco suscetíveis à influência de outros, resis -

tem mais às tentativas de influência sutís e respondem em f~ 

çao do conteúdo de uma mensagem, e nao em função do emissor. 

Parece que, de acordo com Allen e Wilder, os internos, quando 

forçados à comparação social, ou julgam-na inapropriada ou~ 

mais provávelmente, possuem as características disposicionais 

de que falam aqueles autores. Vale lembrar que os internos 

comparados aos externos, são mais confiantes, têm maior doIDÍ-

nio sobre seus ambientes, buscam, adquirem e retêm ~ais infor 

mações, e, em geral, prestam mais atenção às pistas relevan -
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tes do ambiente. Um resumo de alguns estudos sobre o relacio-

namento entre locus de c~ntrole e influência social, em termos 

de conformismo, resistência à influência sutil e resistência 

à influência em função do status do influenciador, poderia 

dar força à tese aqui defendida. 

Crowne, Liverant, (citados por Lefcourt, 1976) .fo-

ram os primeiros a investigar o comportamento de internos e 

externos em relação à resistência à influência. Usaram um es-

quema do tipo Asch, em duas situações: julgamentos verbais e 

julgamentos com apostas em dinheiro. Observaram que, na pri -

meira situação, embora não fossem significativas, as diferen-

ças ocorreram na direção esperada: internos se conformaram 

menos do que os externos. Na situação de apostas, não só a 

diferença foi significativa, como, também, pôde-$e observar 

que: externos apostavam menos quando o faziam antes do grupo, 

e mais, quando o faziam depois do grupo (seguiam o consenso); 

o inverso se deu com os internos. Os autores concluíram que os 

internos são mais confiantes em seus próprios julgamentos, e 

os externos mais confiantes nos julgamentos consensuais. De 

acordo com a teoria de aprendizagem social de Rotter, os ris-

cos do sucesso têm valor para o indivíduo, e a busca do suces 

so, mais o locus de controle, levam a estratégias de ação di-

ferentes. Pode-se acrescentar que o efeito do locus de contro 

le, mediado pela comparação social, leva a diferenças de es -

tratégia na busca do sucesso. 

Phares (1976) comentando os resultados da pesquisa 

de Crowne e Liverant, lembra que os externos, em geral, sao 

mais ansiosos do que os internos (ou menos confiantes quanto 
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ao atingimento de metas valorizadas) e, por isso, prontamente 

submetem-se às pressoes ~ociais, ou tornam-se mais conformis

tas. Para completar o raciocínio de Phares, pode-se dizer , 

ainda, que os externos usariam da oportunidade .de comparaçao 

social corno uma pista de corno se obter o sucesso e evitar o 

fracasso, diminuindo assim o grau de ansiedade. 

Tolor (citado por Phares 1976) utilizou o modelo de 

Sherif (1967) para verificar os efeitos do lo cus de controle 

e ansiedade sobre o comportamento conformista. O modelo de 

Sherif consiste no uso de um fenômeno autokinético, que ocor

re quando o indivíduo é colocado em um quarto completamente e~ 

curo, e um ponto de luz fixo é aceso rapidamente: o indivíduo 

verá a luz se mover. Tolor verificou que os. externos foram os 

que mais prontamente viram o ponto de luz se mover, depois de 

um grupo ter afirmado ter visto o fenômeno, corno também foram 

os que obtiveram escores mais altos nas 'medidas de ansiedade' 

e alienação. Tolor conclui que estes resultados indicam maior 

susoetibilidade à persuasão, por parte de pessoas 

externamente. 

orientadas 

Â mesma época que Crowne e Liverant se interessaram 

pela relação locus de controle e conformismo, Gore (citado por 

Lefcourt, 1976) investigou locus de controle em relação à a-

ceitação da manipulação do experimentador. Gore estabeleceu 

três condições de aceitação de manipulação: influência aoerta, 

sutil, e sem influência. Seus resultados indicaram que os in

ternos não eram mais resistentes do que os externos à manipu

lação do experimentador, de uma forma "geral, mas r~sistiam a 

um certo tipo de influência. Na condição de influência s'util, 
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internos diferiram significativamente dos externos. A inter -

pretação dada foi a de q~e internos adotaram uma posição nega 

tivista, como se estivessem dizendo: "Você não me faz de bo -

bo". Internos demonstraram uma resistência ativa frente à in-

fluência sutil indicando que, quando são dadas claramente op-

ções para o conformismo ou o não conformismo, sob certas cir-

cunstãncias, eles podem se conformar, mas nao o fazem quando 

a tentativa de influencia é empregada dis"farçadamente. 

Biondo e MacDonald (1971) interessaram-se pelo pro-

blema da influência sutil e atacaram-no através das respostas 

de externos e i"nternos às propostas de mudança do sistema de 

avaliação da universidade. Verificaram que: (a) externos se 

conformaram mais, tanto sob alta, como sob baixa influência 

e (b) internos eram màis opositores," na condiç~Q de alta in -

fluência do que na condição de influência sutil, embora, em 

geral, dessem menos respostas do que os externos nesta condi-

-çao. 

Os resultados de Biondo e MacDonald parecem incon -
"-' 

gruentes com os de Gore, antes examinados. Pela descrição da 

metodologia empregada, no entanto, pode-se suspeitar que os 

sujeitos podem ter-se percebido como objeto de manipulação 

tanto na condição de alta, quanto na condição de baixa influ-

ência. Embora os autores afirmem que não houve expressão de 

suspeita, os procedimentos tinham, a sequência: classificação, 

influência e reclassificação. Corno não se deram aos sujeitos 

oportunidades de discutir ou defender suas posições e deu- se 

pouco tempo para repensar suas razões, eles se viram· como ma-

nipuláveis. Em relação a este estudo, é relevante a crítica 
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de Pines e Julian (citados por Phares, 1976). Segundo eles, a 

preocupação do interno cóm a informação usada nos dois tipos 

de influência, mais a sua crença no próprio controle, leva 

ram-no a mostrar reactância na condição de alta influência e, 

ao mesmo tempo I responder menos na situação sutil. Pines (1976) 

estudou se as condições estimuladoras, que instigam as ativi

dades de processamento de informação relevantes, numa tarefa, 

sao diferentes para externos e internos. Utilizou um grupo de 

120 universitários, verificando seu desempenho na lembrança li 

vre, numa tarefa de memorização, examinado em função do tempo 

para lembrar, e da presença de ~~a audiência. As variáveis 

dependentes foram organ~zação do material verbal e retenção . 

Os resultados indicaram que os internos respondiam mais aos 

• aspectos relevantes da tarefa de organizar o que devia ser 

lembrado, e usavam melhor o tempo do que os externos. Em rela 

ção à presença de uma audiência, verificou-se que esta era 

elemento facilitador para a retenção dos externos, nao influ-

indo para os internos. Pines (1976) conclui que os internos 

respondem às exigências informacionais de uma tarefa, enquan-

to externos são mais sensíveis as exigências sociais. Isto , 

de certa forma, corrobora os estudos até aqui citados, pois 

Pines afirma que externos têm um desempenho do tipo que eles 

acreditam ser o que o eh~erimentador espera deles. 

Todos os estudos citados mostram que internos se di 

ferenciam dos externos quanto às suas respostas à pressão so-

-cial para a mudança. Em geral, internos sao mais resistentes, 

e, quando sucubem às pressões, fazem-no por motivações dife -

rentes das dos externos. 
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o interesse pela influência sutil, entre internos 

e externos, foi investigado também em situação de condicio -

namento verbal, como por exemplo, os trabalhos de: Getter(ci 

tado por Phares, 1976), Strickland (citado por. Lefcourt 

1976) e Doctor 1971. 

, 

Poàer-se-ia pensar que, como os internos sao ~ais 

atentos a seus arrbientes e aprendem rapidamente a responder 

a estes ambientes, seriam mais facilmente condicionados. En

tretanto as pesquisas sobre influência sutil têm mostrado o 

inverso. Entre estas pesquisas está a hipótese de Getter 

(citado por Phares, 1976), que através de condicionamentover 

bal e ~xtinção identificou quatro grupos de sujeitos: (1) 

condicionados, que captam o critério refor9ador durante o 

condicionamento e a extinção; (2) condicionados latentes , 

que não captam o critério no condicionamento, mas o fazem na 

extinção; (3) não condicionados, que não captam o critério;. 

e (4) condicionados de extinção, que captam o critério ape -

nas no periodo de ext~nção do condicionamento. Como antecip~ 

do, os condicionados (primeiro gruDo) alcançaram os mais al

tos escores na IE de Rotter. Este resultado confirma os an

teriores, pois os externos, sob condicionamento verbal, fo -

ram os que manifestaram maior condicionamento. Era os mais 

sugestionáveis, conformistas e dependentes de pistas exter -

nas, como mostra a literatura sobre locus de controle. Mas 

o achado mais interessante foi em relação aos "latentes". Es 

te grupo não mostrou evidências de condicionamento, no perío 

do dedicado a estabelecê-lo, mas, quando no período de extin 

ção (sem reforço), mostrou um significante aumento das res -
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postas que haviam sido reforçadas no período de condicina 

mento. Este era o grupo.de internos. 

Na mesma linha de pesquisa, encontra-se o trabalho 

de Strickland (citado por Lefcourt, 1976), cuja hipótese era 

a de que: internos negariam mais do que externos o fato de 

terem sido influenciados durante um condicionamento verbal. 

A entrevista sobre a consciência da contingência do reforço 

indicou que internos e externos não dife·riam em relação a i~ 

to, mas, dentre os que percebera~ tal contingência, a exter

nalidade estava relacionada com a aceitação da influência do 

experimentador. Além disso, os internos tendiam a negar essa 

influência, isto é, reconheciam as intenções do experimenta

dor e, portanto, eram menos condicionáveis. Na fase de extin 

çao do condicionamento, os internos, deliberadamente, aumen

tavam as respostas, em vez de diminuí-las. 

Doctor C1971} replicou os estudos de Getter (cita-

do por Phares, 1976), e Strickland, (citado por Lefcourt , 

1976), e pediu aos seus sujeitos que construíssem sentenças, 

a partir de cartões estímulos, que continham um dos seis pro 

nomes - eu, nós, ele, ela, você e eles - e um verbo no passa 

do. Usou os pronomes eu e nos para serem reforçados com um 

"muito bem". Como havia predito, os externos mostraram um 

significativo ganho no uso daqueles pronomes, comparados aos 

internos. Doctor observou, ainda, que os externos, se cons -

cientes do objetivo do experimentador, demonstravam "desejo" 

de submeterem-se às suas manip~lações, enquanto os internos· 

não mostravam uma clara disposição para cooperar ou resisti~ 

Estes três estudos sobre condicionamento verbal 
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permitem que se afirme que é mais fácil induzir os externos 
~~ 

a uma mudança em seu cowportamento verbal. Já os internos a-

dotam comportamento oposto ao que supunham ser expectativa 

do experimentador. 

As diferenças entre internos e externos foram tam-

bém, estudadas quanto à resistência à fonte de influência su 

til. 

Ritchie e Phares (1969) estudaram a resistência -a 

influência em internos e externos em função do status do in-

f1uenciador. Verificaram que internos não diferiam em suas' 

respostas em função do status do inf1uenciador, mas, antes , 

pareciam responder aos argumentos, não obstante a fonte. Já 

os externos mudavam máis em função do status do influencia -

dor. Concluiu-se que, já que internos e externos mudaram suas 

respostas, a situação' pode não ter sido percebida como uma 

situação de influência sutil e, daí, internos não sentiremne 

cessidade de resistir. Os externos, percebendo as exigências 

sociais da situação, talvez vissem na fonte de alto status um 

meio de obter reforço (Ritchie e Phares, 1969) 

Em continuação a este último trabalho, Ryckman, 

Rodda e Sherman (citados por Phares, 1976) hipoteti~aram que 

internos difeririam de externos em determinadas direções, 

quanto à aceitação de influência de uma fonte de alto pres -

tigio que possuisse ou não conhecimento relevante nu..--n assun-

to. Como esperado, os externos aceitavam a influência da fon 

te de alto prestigio, independentemente desta fonte possuir 

ou não conhecimento relevante do assunto em pauta. Os inter-

nos discriminavam a relevância do conhecimento da fonte, e 

~.flL "'ECI 
""""AOAo GETULIO V.",., 
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submetiam-se mais à fonte com prestígio cujo conhecimento era 

relevante. Estes result~dos corroboram os de Ritchie e 

Phares, pois também indicam que internos respondem mais ao 

conteúdo de uma mensagem do que ao prestígio do seu veículo. 

Nesta mesma linha de pesquisa estão os estudos de 

James, Woodruff e Werner, e de Platt, citados por Lefcourt, 

(1976) e o estudo de Hjelle e Couser, citado por Phares (1976). 

James et aI (in Lefcourt 1976). verificaram que in 

ternos, mais do que externos, deixaram de fumar após ouvirem 

conferência, sobre a associação fumo e câncer, feita pelo' 

serviço de Saúde Pública. Platt, citado por Lefcourt (1976 ), 

também relata maior sucesso na mudança do comportfu~ento de 

fumar entre internos. -Hjelle e Clouser (citados por Phares , 

1976) hipotetisaram que externos mudariam, mais do que inteE 

nos, quando expostos a comunicações padronizadas, que defen-
" 

diam mudanças em suas posições. Os resultados confirmfu~ a hi 

pótese e, além disso, foi verificado que a mudança se deu em 

relação a crenças moderadamente fortes entre os externos. 

Em resumo, as pesquisas indicam que internos sao 

mais resistentes à influência e são mais discriminantes. A 

autoridade, em si, tem pouco efeito sobre sua disposição pa-

ra aceitar uma influência. Nestes estudos havia pequena pro-

babilidade de os sujeitos se considerarem como objeto de ma-
.. 

nipulação. Daí poder-se dizer, que talvez tivessem mais con-

dições de chegar às suas próprias conclusões. No caso dos in 

ternos, a sujeição a uma influência tem como condição o con-

teúdo do que se quer influenciar. No ,entanto, mais importan-

te para este estudo é a possibilidade de uma interação entre 



102 

o locus de controle e a comparaçao social na atribuição de 

responsabilidaãe pelo sucesso e pelo fracasso n~~a tarefa. 

Parece que a atribuição de todo fracasso ao destino, azar , 

ou a outra pessoa com mais poder levaria a um sentimento de 

que nao vale a pena realizar coisa alguma. Por outro lado, a 

tribuir sempre os resultados mal sucedidos a fatores inter -

nos levaria a uma culpa tão grande, que seria melhor nada 

tentar. Até que ponto a comparacão social mediaria o locus 

de controle, para conduzir a uma aplicação mais realista da 

atribuição de responsabilidade externa ou interna? O impulso 

unidimensional para cima (hipótese IV) de Festinger estaria 

presente, tanto no se assumir responsabilidade pelo fracass~ 

quanto pelo sucesso, independentemente do locus de controle 

dos sujeitos? 

O julgamento da responsabilidade pelos resultados 

de uma açao pode ser visto sob dois ângulos: a pessoa 

envolvida na situação julga acerca da responsabilidade 

-nao 

dos 

envolvidos; a pessoa envolvida na situação julga sua respon
~ 

sabilidade pelos resultados. Os dois tipos de atribuição de 

responsabilidade têm sido estudados em relação ao locus de 

controle. 

Phares e Wilson, citados por Phares, (1976} sele -

cionararn 40 internos e 40 externos para classificarem o grau 

de responsabilidade atribuível a indivíduos em acidentes de 

automóvel. Internos atribuíram a responsabilidade mais aos 

motoristas do que os externos. 

Phares e Lamiel, citados por Phares (1976), pedi -

r~~ a internos e externos que lessem pequenas estórias de 
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um veterano de guerra e de um ex-prisioneiro, que recebiam a 

juda de outros para viv~r. Cada sujeito devia classificar os 

casos em termos de validade de ajuda, assitência financeira, 

compreensão e simpatia. Verificaram que os internos aprova-

vam significativamente menos a validade da ajuda, o dinheiro 

dado e a simpatia, do que os externos. Este resultado foi 

consistente com o anterior, indicando que os internos, além 

de se responsabilizarem pelo que lhes acontece, responsabili 

zam os outros pelo que lhes acontece. No entanto, este estu-

do de Phares e Lamiel é conflitante com a hipótese de Jones' 

e Nisbeth (1972), de que observadores fazem atribuições in -

ternas, enquanto os autores fazem atribuições externas. Se-

-
gundo Rodrigues (1981)" esta hipótese de Jones e Nisbeth tem 

sido consistentemente confirmada. No Brasil, os resultados 

de Della Coleta (1980} confirmrun que presos, cegos e ruuputa-

dos atribuem causas externas às suas condições, e observado-

res, causas internas. 

Inerente ao conceito de locus interno e externo , 

está o assumir ou nao a responsabilidade pelos próprios atos. 

Phares, Wilson e Klyver (19711 testaram a hipótese 

de que internos são menos propensos a responsabilizar fato-

res externos pelo fracasso, no desempenho de uma ~arefa. O 

planejamento experimental possibilitou a medida da atribui -

ção de responsabilidade sob duas condições: (1) envolvendo 

distrações situacionais que interfeririam no desempenho dos 

sujeitos; e (2) situação neutra. Aos sujeitos dos dois tipos 

de locus foram dadas tarefas descritéts como medidas de habi-

lidade intelectual. Aleatoriamente, os sujeitos foram desig-

nados para os dois tipos de condições. Verificaram que, sob 
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a condição neutra, a obtenção de fracasso era,significativa-

mente,menos atribuída q fatores externos por sujeitos inter 

nos, do que por externos. Sob a condição de distração nao 

foram observadas diferenças significativas ent.re externos e 

internos, na at~ibuição de responsabilidade a fatores ~xter-

nos. De acordo com a teoria da comparação social, nesta ~i -

tuação, o ambiente físico proporciona elementos que justifi-

cam a auto-avaliação em termos de causas· externas. Os auto-

-res afirmam que estes resultados sugerem que internos sao 

mais flexíveis dos que os externos na atribuição de causas 

para o fracasso. Os externos atribuindo a causas externas o 

resultados de fracasso, sob as duas condições, são menos dis 

criminadores e menos prontos a aceitarem as implicações do 

fracasso. 

Davis e Davis (19721 anteciparam que externos, a-

pós o fracasso, usam de mecanismo de racionalização para mi-. 

nimizar o resultado, atriõuindo-o a forças externas; o desem 

penho bem sucedido não traz ameaças e, por isso, diferenças 

entre externos e internos são atenuadas quanto à atribuição 

de responsabilidade. Os autores planejaram duas condições pa 

ra a ocorrência do sucesso e do fracasso: resolução de urna 

série de anagramas, tidos como teste de inteligência e desem 

penho num "teste" de sensibilidade social, em que os sujei -

tos tinham que predizer as atitudes de uma outra pessoa. Nas 

duas condições, foi observado que internos assumiam mais a 

responsabilidade pelo fracasso do que os externos. Em re1a -

ção ao sucesso, os dois grupos não diferiram, assurnindo-o co 

mo devido a fatores internos. 
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Gilmor e Monton, citados por Lefcourt, Hoog , 

. Struthers e Holmes (197~), verificaram que internos faziam 

mais atribuições internas para o sucesso e mais externas pa-

ra o fracasso, quando comparados a sujeitos de locus exter 

no. Estes últimos externalizaram as causas do sucesso e in 

ternalizaram as do fracasso. 

Gregory (1978) verificou que internos e externos a 

tribuíam a fatores internos a causalidade do sucesso. 

Para investigar a interação entre locus de contro 

le e a confiança inicial numa tarefa específica, Lefcourt 

Hoog, Struthers e Homes (19751 submeteram 69 estudantes de 

psicologia à IE de Rotter e a três séries de anagramas, cada 

uma com dez anagramas de dificuldade crescente. Na primeira 

série, a maioria dos' sujeitos deveria resolver com facilida-

de os anagramas (condição de sucesso); na segunda série, os 

de dificuldade intermediária, com igual probabilidade de su-

cesso e de fracasso; e na terceira, os muito difíceis (ana -

gramas insolúveis) isto é, condição de fracasso. Aos sujei -

tos se disse que a solução de cinco anagramas, em cada 

conjunto de dez, indicava sucesso no teste. Depois das ins -

truções, os sujeitos respondiam a uma escala sobre a confian 

ça que tinham de passar no teste. As escalas variavam de O 

(nenhuma confiança) a 10 (muita confiança). Após completarc~ 

da série os sujeitos deviam registrar o número de acertos e 

fazer atribuições causais em termos de sorte, habilidade, ou 

combinação dos dois fatores. Isto é, o Donto zero da escala 

correspondia à habilidade como fator principal, o 10 corres-

pondia a muita sorte e o ponto do meio (5) indicava que 50% 
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se devia à habilidade e 50% a sorte. 

A análise de yariância para a atribuição causal , 

considerando as três variáveis independentes (locus de con -

trole, grau de confiança e condição de sucesso),revelou que 

os sujeitos externos tiveram média de atribuição externa 

mais alta que os internos; os sujeitos .de baixa confi~nça 

eram mais externos do que os de alta confiança, e a condição 

de fracasso deu origem a atribuições mai·s externas do que a 

intermediária ou a de sucesso. Foi, ainda, verificada uma in 

teração significativa entre locus de controle e condição ex-

perimental, bem como entre a locusde controle e grau de con 
, 

fiança~ Internos de baixa confiança e externos de alta con -

fiança adotaram posição intermediária na atribuição causal de 

fracasso. Análises dos efeitos simples revelaram que os ex-

ternos menos confiantes eram os que mais alteravam sua~ atri 

buições em função da condição experimental, isto é, em fun -

ção dos resultados que alcançavam. A mesma análise foi feita, 

eliminando-se os resultados da condição intermediária. Isto 

não levou a uma mudança no padrão dos resultados, nas, sim, 

na magnitude das diferenças, tornando-as maiores que na pri-

meira análise. 

Lefcourt et al (1975) acreditam que a familiarida-

de com uma tarefa, como se deu em seu experimento, possibili 

ta julgamentos mais precisos sobre um desempenho. Neste estu 

do, as atribuições causais dos sujeitos refletiram esta pre-

cisão, pois estes tornarrun-se mais consistentes com suas 

tendências gerais de atribuição, ou seu locus de controle me 

dido. 

Os internos sao mais céticos acerca de seu fracaso 
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inicial, enquanto externos, mais céticos sobre seu sucesso i 

nicial. Os primeiros po~em ser mais hesi tantes em derivar g~ 

neralizações sobre o que nao podem fazer, e, os externos , 

mais cautelosos em decidir o que podem fazer. Isto é, a quan 

tidade e a qualidade das informações exigidas por internos e 

externos têm efeitos diferentes nas su~s atribuições de ~au

salidade. Os externos necessitam de uma quantidade de suces-

so, para confiarem numa atribuição ã hab.ilidade e os inter -

~ 

nos, de um maior numero de fracasso para atribuirem-no a cau 

sas externas. 

Os resultados das pesquisas nesta linha nao sao 

coerentes, alguns até conflitantes. Talvez a mediação da 

comparaçao social no efeito do locus de controle, quer quan

do se busca o motivo de auto-avaliação, quer quando se busca 

a auto-realização, ofereça maior compreensão sobre o assunto. 

Foi com este raciocínio que as hipóteses deste trabalho fo-

ram estabelecidos. Isto é, acredita-se que a atribuição de 

causalidade por sujeitos de locus de controle interno e ou 

externo possa variar, não só em função da predominância do 

tipo de locus que possuem, mas, também, em função do tipo de 

locus, de haver ou não comparação social e do tipo de resul

tado obtido. Além do mais, pode ser que, dependendo do tipo 

de locus, a atribuição de causalidade, em relação a resulta

dos que se obteve, quando se conheciam os resultados de pa ~ 

res, difira daquela antecipada para o futuro. (Ver pags. 13 

e 14). 



CAPíTULO 111 
, 

METODOLOGIA 

Este capítulo versa sobre os aspectos metodológi -

cos adotados na elaboração da pesquisa. 

Seleção dos Sujeitos 

A população do estudo foi constituída de alunos de 

Sa. e 6a. séries do 19 grau, das escolas estaduais do municí 

pio de Belo Horizonte. 

A amostra serviu a dois objetivos: validação da 

escala para medir locus de controle e estudo experimental so 

bre a influência das variáveis 10Cus de controle, comparaçao 

social, e resultado de desempenho de sucesso e de fracasso , 

sobre atribuição de causalidade. 

A definição da população de escolas de Sa. e 6a. 

séries foi realizada tendo por base o documento "Levantamen-

to Sócio-Educacional do Município de Belo Horizonte, 197?" 

(Prefeitura de Belo Horizonte, 197?}. 

Dentro das especificações determinadas, isto é, e~ 

colas que possuissem classes de Sa. e 6a. séries, foram iden 

tificadas 36 escolas. 

Para a determinação do tamanho da amostra de esco

las, onde seria realizada a validação do instrumento para me 

dir locus de controle, utilizou-se a seguinte fórmula de 

Good e Hatt (1968): 

n = N pq 

G 2 (N-l) +pq 

Onde: 

108 
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N = numero de elementos na população no caso 36 

escolas. 

p = probabilidade (50 %) de ocorrência do fenômeno, 

no caso definida como a de sujeitos de locus 

de controle interno. 

q = probabilidade (50% ) de ocorrência do fenômeno 

complementar de p, no caso definida como a de 

sujeitos de locus de cont~ole externo. 

C;2 = erro estipulado quanto à probabilidade de nao 

se obter uma amostra representativa, no caso' 

arbitrado em 10% 

Foi obtida, então, uma amostra (n) de 15 escolas , 

sorteada da população. A distribuição da população e da amos 

tra, segundo séries oferecidas, acha-se ilustrada na tabela 

1. 

Tabela 1 

Distribuição da População e da Amostra de 

Escolas para Validaçãc do Instrumento ," 
Locus de Controle, 

Séries Oferecidas 
Segundo 

Séries Oferecidas População Amostra 

la. a 6a. 5 2 

la. a 8a. 15 6 

4a. a 8a. 16 7 

Total . 36 15 
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A amostra, em termos da unidade de interesse do es 

tudo-alunos - foi de 14'1 sujeitos, distribuídos segundo sé-

rie e sexo, como se ve na Tabela 2. 

Sexo 

- Masculino 

Feminino 

Total 

Tabela 2 

Distribuição dos Sujeitos da Pesquisa, para 

Validação do Instrumento Locus de 

Control~ Segundo Série e Sexo 

5a. Série 6a. Série 

331 366 

353 411 

684 777 

Tendo em vista que o processo de validação dq ins

trumento não exigiu qualquer modificação em seus itens, da 

amostra de 15 escolas inicialmente sorteadas, escolheram-se, 

randomicamente, três para o estudo experimental. Os 312 alu-

nos testados nessas escolas foram estratificados segundo pre 

dominância do tipo de lo cus de controle, de cada estrato se 

tendo sorteado 46, predominantemente, com locus de controle 

interno e 46, com locus de controle externo. 

Modelo da Pesquisa 
.t 

Tendo em vista os objetivos da pesquisa, foram usa 

dos dois modelos fatoriais. O primeiro, com três variáveis 

independentes dicotomisadas (2 x 2 x 2)- (a) locus de contro 

le: interno e externo; (b} comparação social: com e sem; e 

(c) resultado de desempenho: sucesso e fracasso - e com uma 
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variável dependente: atribuição de causalidade. Neste modelo 

manipularam-se apenas as variáveis comparação social e resu! 
~ 

tado de desempenho tendo sido medida a variável locus de con 

trole. O segundo modelo,com duas variáveis independentes di-

cotomisadas (2 x 2), locus de controle (medida) e resultado 

de desempenho (manipulação} e uma variável dependente: exoec 

tativa em relação a resultados futuros. 

Estes modelos, embora não mani.pulando todas as va-

riáveis independentes, são classificados por Gay (1976) como 

verdadeiramente experimentais, e possibilitam assegurar alta' 

validade interna, objetivo buscado na pesquisa experimental. 

Procedimento Experimental 

A cada sujeito selecionado para participar da pes-

quisa foi explicado que lhe seria dada uma tarefa simples , 

que na realidade era mais uma brincadei~a, cujo objetivo era 

observar como uma criança daquela idade se comportava em si-

tuação de jogo. 

Para atender ao modelo 2 x 2 X 2, oito grupos de 

alunos foram organizados, já se conhecendo seus loci de con-

trole - interno ou externo. Todos os sujeitos trabalharami~ 

dividualmente, com um pesquisador. (Dois pesquisadores do se 

xo feminino operaram no estudo: a autora e uma orientadora 

educacional treinada para este fim). 

Antes de dar início ao trabalho foi explicado, ain 

da, ao sujeito, o que dele se esperava: resolver um quebra -

cabeça que o experimentador lhe apresentaria. 

Os quebra-acabeças eram em número de 13. (Anexo 2). 

Cada quebra-cabeça se compunha de quatro casas horizontais e 
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três verticais. Todos os quebra-cabeças já vinham com três 

casas preenchidas com a~ letras apropriadas. ° sujeito dispu 

nha de quatro letras para preencher os espaços vazios. A ma

nipulação dos acertos e erros pelo pesquisador, para propoE 

cionar sucesso ou fracasso, era feita através do fornecimen-

to de letras para a resolução do quebra-cabeça: para propor-

cionar sucesso eram fornecidas letras cabíveis para a solu -

ção do problema e para provocar fracasso, letras que não seE 

viam para solucionar o quebra-cabeça. Por exemplo, observar-

se o quebra-acabeça da Figura 1. 

c 

s L 

Figura 1. Quebra-cabeça 

Este quebra cabeça era acompanhado das letras 

T-E-U-O, quando se desejava que o sujeito obtivesse sucesso, 

e das letras T-U-X-O, caso se pretendesse o fracasso. 
~ 

Todos os grupos tinham oportunidade de três en-

saios, em todos obtendo sucesso. 

A comparação social foi manipulada informando- se 

os sujeitos sobre o escore obtido por crianças de sexo, ida-

de e série aos deles semelhante. O experimentador abria um 

caderno onde o suposto escore obtido pelas outras crianças 

era comunicado ao sujeito. 

Após o trabalho experimental todos os sujeitos que 

receberam a informação sobre o escore de outras crianças, is 

to é, pertencentes ao grupo de comparação social responderam 
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a urna questão cujo objetivo era avaliar seu grau de atribui

ção de causalidade e quê variava segun~o o resultado de de-

sempenho - sucesso ou de fracasso - a eles arbitrado nelo 

pesquisador. Aos sujei tos a que se propiciou sucesro dizia- se 

o seguinte: "Você obteve dez acertos num conjunto de dez qu~ 

bra-cabeças, enquanto meninos (as) de sua idade e série,-tra 

balhando juntos (as) obtiveram quatro acertos no mesmo con -

junto". E, em seguida, perguntava-se "Voce acha que isto foi 

devido a que? 

A - sua capacidade pessoal? 

B - sorte? 

( ) apenas A? () A mais do que B? ( ) A e B igualmente? 

( B mais do que A? () apenas B?" 

A mesma questão, para o grupo ao qual se propiciou 

fracasso, a afirmação foi colocada de forma inversa: ""Você 

obteve quatro acertos num conjunto de dez quebra-cabeças, en 

quanto meninos (as) de sua idade e série, trabalhando juntos 

(as), obtiveram dez acertos no mesmo conjunto". Você 

que isto foi devido a que? 

A sua capacidade pessoal? 

B - azar? 

acha 

Seguiam-se as mesmas opçoes apresentadas ao grupo de sucesso. 

Uma segunda pergunta foi, ainda, feita a todos es

ses sujeitos. Referia-se à expectativa dos mesmos quanto ao pró 

prio desempenho futuro. Para os do grupo "de sucesso" coloca 

va-se: "Você obteve dez acertos e outros (as) meninos (as) , 

trabalhando juntos (as), conseguiram apenas quatro acertos. 

Vamos fazer urna nova série de dez quebra-cabeçasdb mesmo 
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tipo. Quantos você acha que vai acertar?" Para os do grupo 

"de fracasso", a mesma questão foi colocada, modificando- se 
• 

de dez para quatro o número de acertos do sujeito e passando 

para dez o das outras crianças. 

A criança era, então, dispensada da repetição da 

tarefa, com a explicação de que se queria apenas, conhecer 

sua previsão de resultados futuros. 

Para os sujeitos dos grupos "sem comparaçao so-

cial" , a mesma manipulação de sucesso e de fracasso foi rea-

lizada e, por isso, também eles responderam aos mesmos esti-· 

mulos referentes à atribuição de sucesso ou de fracasso em 

relação à tarefa executada. 

Ao fim da séssão experimental explicou-se a cada 

sujeito o procedimento usado. Aos da situação de fracasso 

foi mostrada a impossibilidade de acerto da tarefa. Em sua 

maioria, as crianças acharam engraçada "a "brincadeira". Pe-

diu-se, então, que guardassem segredo do que se passara na 

sessão experimental. Acredita-se que tal se deu,pois os 

sujei tos que se seguiram não demonstraram, quer por res 

postas sobre o desempenho futuro, quer por comentários com o 

pesquisador, que já conhecessem o "segredo" da tarefa. 

Instrumentacão , 

Foi utilizada neste estudo, para validação do 10-. 
cus de controle dos sujeitos da pesquisa, urna adaptação da 

Escala de Locus de Controle para Crianças de Milgram e 

Milgram (1976). Este instrumento se compÕe de 24 itens, com 

cinco opções de respostas. 

o primeiro passo no orocesso de validação do ins -
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trumento foi realizado, com 75 crianças cariocas de uma esco 

la de Santa Cruz. Os ín9ices de consistência interna obtidos 

pela técnica de duas metades foram considerados satisfató-

rios (0,38; 0,45; 0,63 respectivamente, para alunos de 4a. 

5a. e 6a. séries). Esta a versão (Anexo 1) foi validada no 

município de Belo Horizonte, através de aplicação a 1461.cri 

anças de 5a. e 6a. séries. As médias e desvios padrão obti-

dos encontram-se na Tabela 3. 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

Tabela 3 

Distribuição de Médias e Desvios Padrão na 

Aplicação da Escala Locus de Controle, 

Segundo Sexo e Série. 

5a. Série 6a. Série 

N x s N s 

331 61,81 10,49 366 56,30 9,10 

353 60,18 10,18 411 57,26 10,15 

Observou-se que as médias dos alunos de 6a. série 

foram menores que as dos da 5a., o que está de acordo com vá 

rios estudos (Rotter, 1975, Phares, 1976, Lefcourt, 1976, en 

tre outros), que verificaram que a externalidade decresce -a 

medida que cresce a idade. 

Observou-se ainda que as diferenças entre as mé

dias segundo sexo, neste estudo, não foram significantes. E~ 

te resultado é coerente com a literatura especializ~da que 

indica que a grande maioria dos estudos não detectou diferen 

ças no locus de controle, segundo o sexo (Phares, 1976). 
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Para verificar a consistência interna do instrumen 

to de medida de locus de controle, foi usada a técnica de 
a 

duas metades, tendo-se obtido um coeficiente de correlação de 

0,78. 

A validade de critério foi realizada com o teste 

de ansiedade-traço (Biaggio, 1980). 

A literatura sobre locus de controle iildica que 'os 

internos, em geral, sao mais ativos, res.istem mais a mudanças 

e parecem enfrentar tanto o sucesso quanto o fracasso de for 

ma mais realística do que os externos. Estas características' 

comportamentais, em conjunção com a crença generalizada na 

eficiência de seus próprios esforços, dão aos internos um ní 

vel de ansiedade mais reduzido do que aos externos. Segundo 

Phares (1976), a hipótese de que quanto maior a externalida-

de, maior a ansiedade-tem sido confirmada por vários autores. 

(Levensoni Nelson e Phares, e Platt e Eisenrnan, citados por 

Phares, 1976). 

o instrumento que mede ansiedade-traço em crianças, 

IDATE,foi elaborado e validado por Biaggio (1980). Compõe-se 

de 20 i tens, com três opções de escolha forçada. (Anexo 3). 

As correlações entre ansiedade - traço e locus de 

controle variaram de 0,64 a 0,77. 

Tal corno Rotter (1966}, procurou-se detectar se 

havia correlação entre locus de controle e aprovação social. 

Esta foi medida pelo "Social Desirability Scale" (MC-SDS) nu 

ma adaptação para crianças, com 29 itens de escolha forçada 

(Anexo 4). 

o instrumento de aprovaçao social é classificado 

por Robinson e Shaver (1978}, corno uma escala metodoló 
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gica bem precisa, capaz de indicar se os respondentes são in 

,fluenciados pelo que é ~ocialmente aceito. Afirmam estes au-

tores que "existem poucas escalas na literatura que tim sua 

validade tão bem estabelecida como a MC-SDS" (p. 723). 

Os índices de correlação entre locus de controle e 

aprovaçao social variaram de -0,02 a -0,12 o que indica que 

as respostas obtidas com a escala de locus de controle nao 

parecem ser influenciados por acei tabili,dade socia 1. 

Na Tabela 4 estão descritas as correlação obtidas 

entre locus de controle e ansiedade, e entre o primeiro e a 

aprovaçao social, segundo série e sexo dos sujeitos da pes 

quisa. 

SEXO 

Masculino 

Feminino 

Tabela 4 

Distribuição das Correlações entre Locus 

de Controle e Ansiedade-'Traço e Locus 

de Controle e Aprovação Social, 

Segundo Série e Sexo 

5a. Série 6a. 
," 

Locus x Loeus x Loeus x 

Ansiedade Aprov. Social Ansiedade 

0,74 -0,12 0,64 

0,77 0,03 0,67 

Coleta de Dados 

Série 

lDeus x 

Aprov. Social 

-0,02 

0,09 

Os dados para a validação da escala de locus de 

controle, em Belo Horizonte, foram coletados na própria esco 

la onde o aluno selecionado para o estudo estava matricula -

do, no período de março a junho de 1980. Esta coleta foi fei 
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ta pela pesquisadora, auxiliada por quatro orientadoras, trei 

nadas para este fim. 

Todos os alunos selecionados foram submetidos à es

cala de locus de controle, ao IDATE e ao instrumento de apro

vação social, numa aplicação coletiva. Observou-se cooperaçao 

e, mesmo, satisfação dos alunos em participarem do estudo. 

Uma vez validada a escala e avaliados os loci o 

trabalho experimental teve início, tendo, transcorrido por 

duas semanas do mês de outubro de 1980. 

Tratamento Estatístico 

As hipóteses foram testadas por análise de variân

cia, e'o nível de signjficância fixado em' 0,01. 

Limitação do Estu~o 

O presente trabalho pode ser classificado como pes

quisa básica. Este fato determinou maior atenção à validade 

interna da pesquisa, tendo como conseqüência a àiminuição de 

sua validade externa. Assim, a principal limitação do estu

do reside na impossibilidade de generalização dos seus resul

tados, pois esta dependerá de réplicas posteriores, com areos

tras diversificadas de sujeitos. 



CAPíTULO IV 
, 
RESULTADOS 

A primeira hipótese deste estudo antecipava que o 

locus de controle dos sujeitos, a oportunidade de comparação 

social e o resultado de desempenho (sucesso ou fracasso) afe 

tam a atribuição de causalidade ao desempenho de uma tarefa. 

Esta hipótese implicava na possibilidad~ da existência de e-

feitos principais e de interação das variáveis independentes 

- locus de controle, comparação social e resultados de dese~' 

penho - sobre a variável dependente atribuição de causalida-

de ao desempenho obtido. 

Os resultados obtidos na variável dependente atri-

buição de causalidade foram analisados por meio de uma análi 

se de variância aplicada a um modelo fatorial 2 x ~ x 2. 

A Tabela 5 apresenta as médias e os devios-padrão 

dos oito grupos experimentais e a Tabela 6 apresenta o sumá-

rio da análise de variância. 

Tabela 5 

Médias e Desvios-Padrão de Atribuição de Causalidade do 

Desempenho na Tarefa Experimental, Segundo Locus de 

Controle, Comparação Social e Resultado de 

Desempenho (Sucesso ou Fracasso) 

Resultado de Desempenho 

Comparação 
Sucesso Fracasso 
Locus Locus 

Social- Interno Externo Interno Externo 

x s x s x s x. s 

Com 1,33 0,65 1,00 0,00 2,33 0,89 4,33 1,33 

Sem 2,25 1,42 3,83 0,94 1,50 0,80 2,42 1,56 

119 
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Tabela 6 

Comparações de Atribuição de Causalidade de Desempenho, 

Segundo Locus de 'controle, Compa~ação Social e Si-

tuação de Sucesso/Fracasso - Sumário da 

Análise de Variância 

Fonte de Variância SQ g.1. . MQ F 

A (IDcus de Controle) 27,094 1 27,094 24,517* 

B (Cbmparação Social) 1,260 1 1,260 1,141 

C (Situação-SuCEsso/Fracasso) 7,594 1 7,594 6,871* 

AxB 1,260 1 1,260 1,141 

AxC 3,760 1 3,760 3,403 

BxC 61,760 1 61,760 55,886* 

A x B-x C 14,260 1 14,260 12,904* 

Intragrupal (erro) 97,250 88 1,105 

TOTAL 214,138 95 

* p < 0,01 

Como pode ser visto na Tabela 6, os seguintes efei 

tos foram significativos: 

1) Fator A (locus de controle), revelando que os 

sujeitos externos obtiveram médias mais altas em atribuição 

de causalidade (no sentido da externalidade) do que os inter 

nos, independentemente da situação experimental em que se e~ 

contravam (sucesso versus fracasso e com comparaçao versus 

sem comparação), (F = 14,517, P < O,Ol). Estes resultados es 

tão de acordo com a literatura anterior sobre locus de con -

trole e serão discutidos posteriormente. 
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2} Fator C (sucesso versus fracasso), indicando que 

os sujeitos colocados na situação experimental de fracasso ob 
• 

tiveram médias mais altas em atribuição de causalidade,no se~ 

tido da externalidade,do que os sujeitos colocados na situa -

ção de sucesso, independentemente de seu locus de controle ser 

predominantemente interno ou externo, e independentemente de 

estarem em situação experimental - com comparação social ou 

sem comparação (F = 6,871, P < O,Ol). Estes resultados estão 

de acordo com o referencial teórico, corno será discutido no 

capítulo seguinte. 

3} O efeito de interação entre o fator B e o fator 

C, ou seja, entre os fatores sucesso versus fracasso e com 

comparaçao versus sem éomparação foi significativo (F =55,88~ 

p < O,Ol). Este efeito pode ser visualizado na Figura 2, pela 

interseção das linhas que indicam sucesso versus fracasso. 

5 

Médias em 4 

atribuição de 3 

causalidade 
2 

1 

.. ~~ ............. 048 
~ 

~~CJ 
~G 

0 

CQm conpafa
çao SOClal 

sem conpara 
ção social-

Figura 2: Interação entre os fatores sucesso versus fracasso e 

com comparação social versus sem comparação social. 

Nota-se claramente que, na situação e~~erimental de 

fracasso, os sujeitos fazem mais atribuições externas (ou seja, 
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obtêm escores mais altos na variável dependente atribuição de 

causalidade) quando há ~omparação social, enquanto que na si-

tuação de sucesso,os sujeitos fazem mais atribuições externas 

quando não há comparação social do que quando há comparaçãoso 

cial. Estes resultados têm implicações para a primeira hipóte 

se desta pesquisa e serão também discutidos mais detalhadamen 

te no capítulo seguinte. 

4) O efeito de interação A x B x C, ou seja, entre 

locus de controle (interno versus externo), comparaçao social 

(com versus sem) e resultados de 'desempenho (sucesso versus 

fracasso) foi significativo CF = 12,904, P < 0,01). Esta inte 

ração,. que pode ser melhor compreendida mediante inspeção vi-

sual da Figura 3, revela que tanto os sujeitos internos corno 

os externos, na situação experimental de sucesso, fazem mais 

atribuições externas ~a situação experimental sem comparaçao 

social do que na situação com comparação social, enquanto que 

na situação de fracasso, tanto os internos como os externosdb 

têem médias mais altas em atribuição de causalidade na situa-
," 

ção com comparação do que na situação sem comparaçao. Além 

disso, a diferença entre as médias na situação de fracasso e 

sucesso com comparação social é marcantemente maior para os 

sujeitos externos (4,33 - 1,00 = 3,33) do que para os inter -

nos (2,33 - 1,33 = 1,00), como pode ser visto na Figura 3. Is 

to deixa clara a razão pela qual,apesar da interação entre 

fracasso versus sucesso e com comparaçao versus sem compara -

ção ter sido na mesma direção, tanto para sujeitos internos 

como para externos, a interação A x B x C foi , igualmen-

te, significante. 
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Figura 3: Interação entre comparaçao social (com e sem) resul-

tado de desempenho (sucesso e fracasso) para sujeitos de locus 

de controle predominantemente interno e externo . 

.. 
A interação A x B x C significante confirma mais 

uma vez a hipótese anteriormente indicada, pois mostra que a 

atribuição de causalidade depende não só da situação sucesso 

versus fracasso, mas também da natureza comparativa ou nao àa 

situação e'do locus de controle (medido) do sujeito. (ver dis

cussão) . 

5) A segunda hipótese deste trabalho previa que:su 

jeitos de locus de controle interno, quer tenham sido bem ou 

mal sucedidos na tarefa experimental, têm expectativas futuras 
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mais semelhantes a seu próprio desempenho do que ao desempenho 

do grupo, enquanto sujeitds de lo cus de controle externo, quer 

tenham sido bem ou mal sucedidos na tarefa experimental, têm 

expectativas mais semelhantes ao desempenho do g~upo do que ao 

seu próprio desempenho. 

Quanto à variável dependente expectativa futura 

de desempenho , os dados foram analisados mediante uma análise 

de variância 2 x 2, uma vez que esta hipótese referia-se ape -

nas aos sujeitos na situação de comoaracão social e só a estes 
~ ~ 

se pediu que antecipassem seus escores futuros em uma outra se 

rie de quebra-cabeças semelhantes aos que haviam terminado de 

fazer. As midias da discrepância (diferenças entre os resulta

dos obtidos e o antecipado) são apresentadas nas tabelas 7 e 3. 

Tabela 7 

Médias de Discrepâncias entre as Expectativas Futuras 

e o Desempenho Experimental Segundo Locus de 

Situação 

Sucesso 

Fracasso 

Controle e Situação de Sucesso e Fracasso 

Com Comparação Social 

Locus de Controle 

Internos Externo 

0,75 3,58 

1,33 3,9~ 
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Tabela 8 
, 

Sumário da Análise da Variância dos Escores -

Discrepância entre Desempenho na Situação 

Experimental e Desempenho Esperado 

Fonte de Varia.ção SQ g.l. MQ ;F 

Locus de controle 32,02 1 8?,02 49,71* 

Sucesso x fracasso 2,51 1 2,51 1,52 

Interação 0,19 1 0,19 0,12 

Intragrupal (erro) 72,76 44 1,65 

Total 157,43 47 

Os resultados da análise de variância revelaramsi~ 

nificância apenas para o efeito principal" locus de controle , 

indicando que sujeitos externos tiveram expectativas de desem-

penho futuro mais semelhantes às de seus pares do que a seu 

desempenho anterior, enquanto que os internos basearam suas 

previsões em seu desempenho na situação experimental. Isto o

correu independentemente da situação experimental ser de suces 

so ou de fracasso, de forma que a segunda hioótese deste estu-

do ficou também confirmada. 



CAPITULO V 

_ l 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Os seguintes comentários parecem relevantes em re-

lação a cada ~~ dos resultados apontados no capítulo ante-

rior: 

Em relação aos efeitos do locus de controle, veri

ficou-se que, independentemente da situação experimental (com 

versus sem comparaçao, e sob condição de sucesso versus de 

fracasso), os externos fizeram atribuições de causalidade ex 

terna superiores aos internos. Tal resultado está de acordo 

com a teoria de aprendizagem social de Rotter (1966), bem como 

com as pesquisas de Lefcourt et al (1975) ~ Phares et al 

(1971): internos atribuem mais a si mesmos as causas de su-

cesso e de fracasso e externos, a fatores fora deles. 

Quanto aos efeitos de sucesso versus fracasso, a-

auto-estima ameaçada pelo fracasso parece ser a responsável 

por internos e externos que tiveram ou não oportunidade de 

comparação social terem atribuído seus resultados a fatores 

externos. Este resultado foi semelhante aos de Davis e Davis 

(1972) e Gregory (1978), que confirmaram a hipótese de que 

externos não diferem dos internos na atribuição de causas àe 

sucesso. Em outras palavras, estes autores verificaram que , 

em situação de sucesso, também os externos atribueln a fato -

res internos as causas do sucesso. 

Quanto à interação entre os fatores experimental -

mente manipulados (com comparação social versus s~m compara-

ção social e resultado de desempenho de sucesso versus de 

126 
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fracasso),verificar~se resultados significativos. Uma vez 

que, numa situação de sucesso, se proporcionou aos sujeitos 

comparaçao social com dissimilares quanto à eficiência na 

realização de uma tarefa, talvez pelo processo de comparação 

tenha sido atendido o motivo de auto-realização (Hakmiller , 

1966b). Pode-se supor que a comparação .forçada que se propoE 

cionou tenha provocado a resposta à questão "quão bom eu sou 

em quebra-cabeças", uma vez que o sujeit·o obteve sucesso e 

o grupo com o qual ele se comparou obteve fracasso. 

Ta~bém a auto-avaliação teria sido alcançada pela 

comparação com dissimilares. De acordo com Mettee e Smith 

(1977) I os resultados dos dissimilares teriam proporcionado ao 

indivíduo informação útil e favorável para sua auto-avalia -

ção. Isto é, neste caso, o dissimilar foi potente tanto no 

sentido de fornecer informação precisa ("sei resolver quebra

cabeças enquanto outros não sabem"} quanto no de causar con

sequências afetivas positivas ("posso me orgulhar, pois sou 

melhor do que os outros"). 

Na situação de fracasso, a atribuição de causalida 

de mais externa, tanto para sujeitos internos quanto para 

externos, é maior quando há comparação social (o sujeito fra 

cassa e o grupo de comparação tem sucesso) do que quando nao 

há comparação social (o sujeito tem apenas informação do seu 

baixo escore). Uma possível explicação para esses resultados 

seria que na situação de comparação social, a auto-estima do 

sujeito estaria ameaçada, porque pessoas dissimilares em ef~ 

ciência na tarefa, mas similares a ele em outras dimensões 

(sexo, idade e série ) teriam obtido sucesso na tarefa em 
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que ele obteve fracasso. Numa tentativa de proteger seu ego, 

o sujeito tenderia a atribuir as causas do fracasso a fato -

res externos. 

Em resumo, enquanto que na situação de sucesso com 

comparação social os sujeitos fazem mais atribuição interna, 

na situação de fracasso dá-se o oposto, ou seja, quando há 

comparação social, há mais atribuição externa. Parece, assim, 

que a comparação social, ao fornecer um .parâmetro para a ava 

liação, dá ao sujeito maior segurança na situação de sucesso 

para fortalecer sua auto-estima e na situação de fracasso 

para proteger esta auto-estima. 

Em relação ã interação das variáveis independentes, 
-

locus de controle, comparação social, e resultado de desemp~ 

nho, três padrões de· atribuição de 'causalidade foram produzi 

dos - máxima, mínima e intermediária - que poàem, tentativa-

mente ser explicados em termos de auto-estima, locus de con-

trole, presença de parâmetros comportamentais (comparação SQ 

cial) e efeito de uma certa modéstia para assumir o próprio 

sucesso. 

Um máximo de atribuição de causalidade externa foi 

feito por sujeitos externos, nas situações de fracasso com 

comparação social, e de sucesso sem comparação social. No 

primeiro caso, parece razoável supor-se a tentativa de defe-
~ 

sa do ego, pois parâmetros do comportamento foram conhecidos. 

Já. no segundo, pode-se supor ter funcionado a predominância 

do locus de controle. 

Um mínimo de atribuição de causalidade (atribuição 

interna) foi realizado por sujeitos internos na situação de 

sucesso, com comparação social, e de fracasso, sem compara -
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çao social, e pelos externos em situação de sucesso, com com 

-paraçao social. 

Na situação de sucesso com comparaçao social inter 

nos e externos atribuiram a si mesmos as causas de sucesso , 

pois a comparação social permitiu-lhes a suposição: "sou bom 

em quebra-cabeças", já que outros fracassaram neste jogo: Na 

situação de fracasso sem comparação social, para internos 

parece ter funcionado, predominantemente ,·a sua orientação in-

terna de ver a vida. 

Atribuição intermediária se deu com sujeitos inter' 

nos na si tuação de fracasso, com comparação social e sucesso sem 

comparação social, e pelos externos na situação de fracasso 

sem comparação social~ O parâmetro estabelecido com seus 

"iguais" na situação' de fracasso (e'le se saiu mal na tarefa 

e o grupo de comparação se saiu bem) leva internos a aumen-

tarem sua atribuição de causas do fracasso a fatores exter -

nos. Parece presente nesta situação o efeito da auto-estima, 

enquanto na situação de sucesso sem comparação,para os inteE 
." 

nos,pode-se supor que o sucesso em si é reforçador do ego e 

portanto,é suficiente para sua auto-afirmação e não haveria, 

assim, necessidade de externalizar o valor do ego. Além dis-

so, parecem ter sido influenciados por uma certa modéstia,po~ 

aumentaram um pouco a atribuição das causas do sucesso a fa-

tores externos. Finalmente, o grau médio de atribuição de 

causalidade externa por sujeitos de locus externo na situa -

. ção de fracasso pode ser visto como tendo havido menoramea-

ça à auto-estima, pois não houve, no caso, comparaçao social. 

Pode-se afirmar, ainda, que as interacões encontra J _ 

das entre locus de controle, comparação social e situação de 
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sucesso/fracasso,afetando a atribuiçio de causalidade, dão 

força à confirmaçio da ~rimeira hipótese deste estudo. 

Em relação a segunda hipótese, observou-se que e-

feitos principais da variável locus de controle foram signi-

ficativos, enquanto nio se detectaram efeitos da situação 

de sucesso e de fracasso. Isto significa que as previsõe~ f~ 

turas de sujeitos de locus de controle externo aoroximaram -

se mais do resultado do grupo de pares ~om os quais se compa 

raram do que de seu próprio desempenho anterior. Por outro 

lado, sujeitos de locus de controle interno basearam suas 

previsões no resultado obtido na situação experimental, ign~ 

rando os resultados dos grupos com os quais se compararam. Em 

outras palavras, independentemente de seu passado refletir 

sucesso ou fracasso,.os externos tiveram expectativas futu 

ras próximas à do desempenho do grupo. Os internos, poréffi , 

preferiram supor que no futuro repetiriam seu sucesso ou seu 

fracasso,mesmo que os grupos com os quais se haviam compara-

do houvessem obtido resultado oposto. Estes resultados sao 
, 

coerentes com a literatura sobre locus de controle que, rei-

teradamente, indica que os internos procuram ter mais contro 

le sobre as consequências de seu comportamento, pois as ca -

racterísticas cognitivas e motivacionais de seu tipo de 10-

cus levam-nosa buscar, preferencialmente, opçio de controle. 

De forma mais específica, os resultados deste estudo sio cór 

roborados pelos de Julian e Katz (19681, que verificaram que 

internos preferem basear suas expectativas de sucesso em 

seus próprios julgamentos e não no julgamento de seus pares. 

Já os externos adotam comportamento oposto: preferem apostar 

no julgamento de seus pares,nao confiando no seu próprio. 
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Estes resultados sugerem,ainda, que em relação a 

previsões futuras,a com~aração social reforça a orientaçãoi~ 

terna ou externa do indivíduo. Os internos prevêem a consoli 

dação de seus resultados no futuro, quando lhes é dada pelo 

menos uma oportunidade de comparação social. O fato de que 

outros tivessem obtido resultado diferente dos seus nao modi 

ficaria a percepção da existência de conexão entre seu pró -

prio comportamento e suas consequências;" antes, a comparação 

com outros dar-lhe-ia informação útil para sua auto-avalia -

ção, reforçando sua adoção de fatores internos de causalida

de. Também para os externos,a comparação social é fonte de 

reforço. Acostumados a atribuir as consequências de seu com-

portamento a causas externas, os externos confiariam muito 

mais nos resultados obtidos pelo grupo de comparaçao do que 

nos seus próprios. O parâmetro oferecido por sujeitos simila 

res (sexo, idade e série escolar} é mais confiável do que 

seu próprio resultado, que poderia ser atribuído ao acaso 

(causa externa). Este raciocínio é coerente com os estudos 
.. *' 

sobre conformismo, que têm verificado que, comparados com os 

externos, os internos são mais confiantes em seus próprios 

julgamentos do que nos julgamentos consensuais. 

Em conclusão, parece procedente a tese de Allen e 

Wilder (1977), de que o processo de comparação social pode 

falhar em modificar posições originais de um indivíduo, devi 

do a suas características disposicionais. 



CAPITULO VI 

, 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Conclusões 

- Tendo em vista os resultados obtidos neste estudo, 

as seguintes conclusões parecem pertinentes: 

1. Sujeitos brasileiros classificados em termos de 

locus de controle interno e externo demonstra -

ram a validade das proposições da teoria de 

Rotter (1966), no que diz respeito à atribuição 

de causalidade de everitos. 

2. O estudo demonstrou ser válida a proposição de 

Davis e Davis (l972)ie que o desempenho bem suce 

dido aproxima os sujeitos de locus de controle 

externo dos de locus interno, quanto à atribui-

'. 

ção de causalidade por este sucesso. Isto é, e~ 

ternos e internos em relação ao desempenho bem 

sucedido atribuem-no a fatores internos. 

3. A comparação social funcionou para interncse ex 

ternos como fator informacional útil para alcan 

çarem a auto-avaliação e a auto-realização na 

atribuição de causas de sucesso e de fracasso . 

Para internos, foi ratificadora na situação dê 

sucesso e modificadora na situação de fracasso. 

Para externos, deu-se o inverso: foi ratificado 

ra na situação de fracasso e modificadora na si 

tuação de sucesso. 

l3Z 
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4. Se a comparaçao social faz parte da interação hu 

mana e se ~ homem vê o mundo diferentemente a 

partir de seu locus de controle, então, tanto o 

locus de controle quanto a comparação social são 

pertinentes para a atribuição de causas de even-

tos. Este estudo demonstrou a validade da aproxi 

maçao entre os construtos comparaçao social e 

locus de controle. 

5. O papel da comparação social na previsão de re -

sultados futuros' foi de ratificação do locus de 

controle, enquanto que, na atribuição de causas 

para resu}tados presentes, a comparação intera 

giu com o locus de controle e·a situação de su -

cesso ou de fracasso. 

Recomendações 

A partir dos resultados e conclusões apresentados , 

recomenda-se: 

1. Realização de novas pesquisas sobre o papel da 

comparaçao social e do locus de controle na atri 

buição de causas de sucesso e fracasso, no senti 

do de, por exemplo: Ca} verificar-se a consistên 

cia dos resultados aqui obtidos; (b) ampliar- se 
~ 

o número de causas de atribuição, incorporando -

se esforço e dificuldade da tarefa; Cc} explora-

rem-se comparações diversas, utilizando-se o pa-

radigrna de rank order para proporcio~ar compara

çao com iguais, inferiores e superiores; Cdl in-

vestigar-se se a primeira verbalização de cau-
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sas para o sucesso e para o fracasso refletem 

fatores cuiturais e/ou de idade; e (e) utiliza-

rem-se diferentes grupos etários: criancas mris . 
jovens e adultos. 

2. Realização de novas pesquisas sobre o papel da 

-comparaçao social e do locus de controle na_pr~ 

visão de resultados futuros, no sentido de, por 

exemplo: Ca) verificar-se a consistência dos re 

sultados aqui encontrados; (b) verificar-se se 

há diferenças entre a previsão de internos e ex 

ternos quando se dá e não se dá oportunidade de 

comparação social; Cc} variarem-se as situações 

de comparação para verificar-se sua influência 

na previsão futura; e ·(dJ utilizarem-se difere!! 

tes amostras na investigação da previsão de re-

sultados futuros. 

3. Consideração dos resultados de pesquisa sobre 

comparação social e locus de controle no plane-

jamento e desenvolvimento educacionais. Por e-

xemplo, se a assunção de responsabilidade pelos 

próprios atos é uma das metas da educação, pare 

ce válido buscar-se a modificação de locus de 

controle de sujeitos externos. A comparaçao do 

sujeito que fracassou com grupos que obtiveram 

sucesso (coisas comuns na vida) deveria ser evi 

tada. Parece preferível, pois, comparar-se o 

sujeito com ele mesmo, enfatizando-se a evolu 

ção de seu desempenho. Em relação ao sistema es 



colar, parece razoável propor-se que os educado 

res procur~rn desenvolver ~os alunos percepções 

internas das causas do comportamento. Por exem

plo, é importante ajudar os alunos a estabele -

cerem metas realísticas, levando-os a conhece -

rem seus li~ites através da vivência de situa -

ções concretas. 

4. Planejamento por tecnólogos sociais (Rodrigues, 

1981) de estratégias para levar à modificação do 

locus de controle externo, principalmente em 

crianças. 
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QUESTIONÂRIO 

a 
DATA DE NASC: / / 

------~--~~-------
SEXO S~RIE 

NOME: 

Instruções 

Estamos interessados em saber o que gente de' sua ida 

de pensa e sente sobre uma porção de cois~as. Este questioná -

rio não é uma prova e não existem respostas certas ou erradas. 

Queremos que cada um de vocês responda com sinceridade, de mo' 

do que possamos ter urna idéia verdadeira sobre o que pensam as 

crianças de sua idade. Todas as respostas vão ficar em segre-

do e nao serão mostradas na escola, nem para os pais, nem pa-
-

ra qualquer outra pessoa. 

Neste questionário aparece uma lista de frases. Cada 

frase descreve um acontecimento. Pode s'e-r que alguma frase ces 

creva urna coisa que nunca aconteceu com você pessoalmente.Ne~ 

te caso, imagine como você se sentiria e o que faria nessa 

situação. 

Depois de cada frase, aparecem duas razões possíveis 

para explicar o que aconteceu com a pessoa. Corno já dissemos, 

nao há respostas certas ou erradas. Algumas pessoas escolhe -

rao a razão A, outras, a razão B. A resposta de uma pessoa de 

pende de suas próprias experiências e sentimentos em relação 

à situação descrita na frase, ou seja, a resnosta vai depen -

der do que você acha. 

... 
Algumas vezes voce vai pensar que tanto A quanto B 

sao razoes possíveis. Neste caso, você deve resolver se .A e B 

sao razoes igualmente boas, ou se uma é melhor que a outra. 
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Aqui está um exemplo de uma questão e como respondê-

la: 

1. Quando voce perde um jogo é porque: 

( 

Apenas A 

Se 

marque umX 

A - Você não jogou bem 

B Você nao teve sorte 

A mais do 

que B 

~ 

acha voce 

( 

A e B 

igualmente 

que perdeu o 

( . 
B mais do 

qu~ A 

jogo porque 

onde está escrito "Apenas A". 
* 

( 

Apenas B 

nao jogou bem, 

Se 
~ 

acha perdeu o jogo porque teve sor -voce que nao 

te, marque um X onde está escrito "Apenas B". 

Se você acha que perdeu o jogo porque nao jogou bem, 

mas também porque nao estava com sorte, marque um X onde está 

escrito liA e H igualmente". 

Se você acha que perdeu o jogo porque nao jogou bem 

e nao teve sorte, mas o modo como você jogou foi mais impor -

tante do que a falta de sorte, marque com um X onde está es 

crito liA mais do que B". 

Se você acha que perdeu o jogo porque nao jogou bem 

e nao teve sorte, mas que a falta de sorte foi mais importan

te do que o modo como você jogou, marque um X onde está escri 

to "B mais do que A". 
,. 

Quando eu disser que você pode começar, vire a pági

na e comece. Responda em ordem e, por favor, cuidado para não 

pular qualquer questão. Não é preciso correr. Você tem 

ou menos 15 minutos e este tempo dá para fazer tudo. 

mais 
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FRASES 

. _ l 

1) Suponha que voce mudou de bairro, encontrou algumas crian-

ças novas e se tornou o chefe do grupo. Isto aconteceu pOE 

que: 

A - Você encontrou o grupo certo. 

B - você tem as qualidades de chefe. 

C. I 
) ( ) ( ( ) 

Apenas A A mais do A e B B mais do Apenas 

que B igualmente que A 

2) Quando seu irmão ou irmã aceita uma de suas sugestões e 

porque: 

A - Você explicou a razao de sua sugestão e os convenceu 

de que está certo. 

B - Eles ficam cansaaos de discutir com você. 

( ~ <. l. ( ) ( ) 

B 

c ) 
Apenas A A mais do 

que B 

A e B 

igualmente 

B mais do 

que A 

Apenas B 

3) Suponha que você se saiu bem na escola em uma matéria que 

geralmente você acha difícil. Isto foi porque: 

A - Você teve sorte e.. alguém o ajudou. 

B - Você se esforçou mais do que de costume. 

( ) 

Apenas A 

( ) 

·A mais do 

que B 

C 1 
A e B 

igualmente 

( I 
B mais do 

que A 

( ) 

Apenas B 

4) Se o seu professor acha bom o seu trabalho na escola é por-

que: 

A - Ele gosta de voce. 

B - Seu trabalho na escola ê bom. 

c ) 
Apenas A 

<. ) 

A mais do 

que B 

C 1 
A e B 

igualmente 

( 1 

B mais do 

que A 

( ) 

Apenas B 
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5) Imagine que voce queira assistir a um filme e seus amigos 

concordem em ir com você. Eles concordaram porque: , 
A - Não havia outro filme que valesse à pena ver. 

B - você os convenceu de que valia à pena assistir àquele 

filme. 

( ) 

Apenas A 

( ) 

A mais do 

que B 

c ) 
A e B 

igualmente 

( ) 

. B mais do 

que A 

( ) 

Apen~s B 

6) Suponha que seus pais deram uma bronca em você. Foi porque: 

. A - Eles estavam nervosos naquele momento. 

B - Você fez alguma coisa errada. 

( ) 

Apenas A 

( ) 

A mais do 

que B_ 

C 1 
A e B 

igualmente 

C 1 
B mais do 

que A 

7) Quando você tira nota baixa num teste é porque: 

A - Você não estava preparado para o teste. 

B - O teste é muito diflci1. 

( ) 

Apenas A 

( ) 

A mais do 

que B 

( ) 

A e B 

igualmente 

) 

B mais do 

que A 

~ .. 
8) Quando seus pais brigam com voce e porque: 

A - Eles estão de mau homor • .. 
B - Geralmente, a culpa e sua. 

( ) 

Apenas· A 

( ) 

A mais do 

que B 

( 

A e B 

igualmente 

B mais do 

que A 

( 

Apenas B 

) 

Apenas B 

( ) 

Apenas B 

... 
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9) Suponha que você muda para outro bairro e nao é bem sucedi 

do em fazer novos amigos de sua idade. Isto acontece por -
l 

que: 

A - Você nao teve sorte, pois eles nao deixam ninguém en -

trar para o grupo. 

B - Você nao se esforçou bastante para fazer novos amigos. 

( ) ( C ( ) ( r 
Apenas A A mais do A e B B mais do Apenas B 

que B igualmente que A 

la) Se você nao passa de ano é porque: 

11) 

A - Seu trabalho na escola não foi bastante bom. 

B - O professor tem alguma coisa contra você. 

( ) 

Apenas A 

-

C 
A mais .do 

que B 

Quando voce briga qom seu 

A Geralmente, culpa 
.. 

a e 

B Geralmente, a culpa é 

( ) ( 

Apenaf; A A mais do 

que B 

C 1 
A e' B 

igualmente 

irmão ou 

deles. 

sua. 

( 1 
A e B 

igualmente 

C 1 C ) 

B mais do Apenas B 

'que A 

irmã 
... 
e porque: 

( 1 ( } 

B mais do Apenas B 

que A 

12) Quando seu irmãos ou sua irmã não concordam em brincar do 

que você quer, é porque: 

A Eles nunca querem brincar da mesma coisa que voce. 

B Você nao aceita brincar daquilo que eles querem. 

C } 
Apenas A A mais do 

que B 

( 1 
A e B 

igualmente 

l ( } 

B mais do Apenas B 

que A 
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13) Suponha que você não tenha muitos amigos. Isto é porque: 

A - Você não sabe fazer amigos. 

B Sempre existem crianças que nao gostam de você. 

( ) 

Apenas A 

( 

A mais do 

que B 

( 1 
A e B 

igualmente 

( ( 

B mais qo Apenas B 

que A 

14) O professor elogiou seu comportamento durante um passeio 

da escola porque: 

A - Seu comportamento no passeio mereceu mesmo ser elogiado. 

B - Seu professor estava de bom humor. 

( ) 

Apenas A 

} 

A mais do 

que B 

( 1 
A e B 

igualmente 

( } ( ) 

B mais do Apenas B 

que A 

15) De_pois de discutir com você por muito tempo, seus pais 

lhe permitiram fazer uma viagem com seus amigos. Isto por 

que: 

A - Você os convenceu. 

B - Eles ficaram cansados de discutir com você. 

( } 

Apenas A 

c 
A mais do 

que B 

( 1 
A e B 

igualmente 

C 1 ( ) 

B mais do Apenas B 

que A 

l6} Imagine que você encontrou um grupo de crianças na praia. 

Você aí sugeriu que todos brincassem de um certo jogo e 

todos aceitaram a sua sugestão. Isto aconteceu porque: 

A - Você conseguiu convencê-los. 

B - Eles já queriam brincar daquele jogo. 

( } 

Apenas A 

( 

A mais do 

que B 

( 1 
A e B 

igualmente 

( 1 ( 

B mais do Apenas B 

que A 
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17) Suponha que seus pais digam que voce está indo bem na es

cola. Isto é porque:, 

A - Eles gostam de qualquer coisa que você faça. 

B - Seu trabalho na escola é bom. 

( ) 

Apenas A 

( 

A mais do 

que B 

( 1 
A e B 

igualmente 

( 1 ( ) 

B mais do Apenas B 

que A 

18) Quando voce esquece alguma coisa que foi dita em aula, is 

to provavelmente acontece porque: 

19) 

20} 

A - Você não fez bastante força para lembrar. 

B O professor nao explicou muito bem. 

( ) 

Apenas A 

( 

A mais do 

que .B 

Se- você é muito q':lerido 

A - Da sua família .. 

B Do e~forço 
... 

que voce 

de voce. 

( ) ( 

Apenas A A mais do 

que Ir 

Quando voce discute com 

A - Você não desiste de 

( I 
A e B 

igualmente 

( 1 ( ) 

B mais do Apenas B 

que A 

entre os, amigos 
... 
e por causa: 

faz para que os amigos gostem 

( 1 ( I ( ) 

A e B B mais do Apenas B 

igualmente que A 

seus ·amigos é porque: 

suas idéias. 

B - Seus amigos sao cabeças duras. 

( } , C ( I l 1 ( ) 

Apenas A A mais do A e B B mais do Apenas ",B 

que B igualmente que A 
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21) Quando você se sai muito bem em uma prova na escola, isso 

acontece porque: 

A Você teve sorte. 

B - você estudou muito para a prova. 

( ) 

Apenas A 

( ) 

A mais do 

que B 

( ) 

A e B 

igualmentE; 

( ) ( r 
B mais do Apenas B 

que A 

22) Quando voce discute com outras crianças é porque: 

A - Você não aceita as opiniões delas. 

B As outras crianças geralmente não aceitam as suas 

opiniões. 

( ) 

Apenas A 

( ) 

A mais do 

que B 

( 1 
A e B 

igualmente 

( 1 ( ) 

B mais do Apenas B 

que A 

23) Imagine que seu professor nao tenha uma boa ooinião a 

seu respeito. Isto é porque: 

24) 

A - Você não se saiu bem na escola no ano passado. 
-B - Ele nao gosta de voce. 

( ) 

Apenas A 

( ) 

A mais do 

que B 

Se seu irmãos ou irmã 

deles você 
... 

a e porque: 

( 1 
A e B 

igualmente 

concordaram em 

A Ele ou ela nao estão precisando 

B Você 

( ) 

Apenas A 

soube pedir. 

( ) 

A mais do 

que B 

( ) 

'A e B 

igualmente 

( 1 ( } 

B mais do Apenas B 

que A 

dar alguma coisa 

daquela coisa. 

( 1 ( ) 
'" B mais do Apenas B 

que A 
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1. 

2. 

Quebra-Cabeças 

Conjunto de quebra-cabeças apresentados na sessao 

experimental. 

A- Teste B - Teste C - Teste 

F S 

E G A R X L 

PZUC IAMC 
B UTRO 

SITUAÇÃO 

SUCESSO FRACASSO 
·C 

S L TEUO TEUO 

" ." 

R l'f'I I .... CEAJ LIJE 

M 

3. R RAIO RAIU 

N 
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D SUCESSO FRACASSO 

4. F E lALS lALS 

l 
'--

R 

5. .H N I lMLO MS lU 

--

6. I F E CAMa. TAlU 

L 

'--

-
F - . 

7. L I RAPO RAPO 

'----

8. F U QMDO QPUl 

E 

9. 
I tI GLAT GLAT 

z 

10. R T ~ CEAP DlAP 

M - '--
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08. Sou tímido. 

quase nunca ( } , às vezes ( ) mui tas vezes ( ) 

09. Eu me sinto perturbado. 

quase nunca ( ) as vezes ( 1 muitas vezes C 

10. Fico pensando em coisas sem importância. 

quase nunca ( ) às vezes ( ) mui tas vezes (,) 

11. Eu me preocupo com coisas da escola. 

( ) 
~ 

( ) muitas vezes quase nunca as vezes 

12. Tenho dificuldade para resolver o que vou fazer. 

quase nunca ( ) às vezes, ( ) muitas vezes ( ) 

13. Eu noto que meu corftção bate depressa. 

q~ase nunca ( ) às vezes ( ) muitas vezes ( ) 

14. Fico com mêdo mas nao digo a ninguém. 

quase nunca ( ) às vezes ( ) muitas vezes ( ) 

15. Eu me preocupo com meus pais. 

( ) 
.. ( 1 muitas vezes ( ) quase nunca as vezes 

16. Minhas mãos ficam suadas. 

quase nunca ( ) às vezes ( ) muitas vezes ( ) 

17. Eu fico preocupado com coisas que podem acontecer. 

quase. nunca ( ) às' vezes ( 1 muitas vezes ( ) 

18. ~ difícil para mim pegar no sono de noite quando vou paüa 

cama. 

quase nunca ( ) às vezes C 1 muitas vezes ( ) 

19. Sinto uma coisa esquisita na barriga. 

quase nunca ( ) às vezes ( ) muitas vezes ( } 

20. Eu me preocupo com o que os outros acham de mim. 

quase nunca ( ) às vezes ( J muitas vezes ( } 
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QUE S T I O N Ã R I O 
, 

Abaixo estão várias frases sobre diferentes assun -

tos. Leia cada frase com cuidado e decida se ela faz alguma 

coisa que voce acha que é verdadeira ou falsa. Se achar que é 

verdade, circule a letra V. Se achar que é mentira, circule a 

letra F. Não deixe qualquer frase sem resposta. 

01. Eu sempre sou gentil mesmo com pessoas que acho 

chatas. 

02. Âs vezes eu insisto muito em fazer as coisas do 

meu· jei to. 

03. De-vez em quando eu sinto vontade de 

coisas. 

destruir 

04. Seja quem for a pessoa com quem eu esteja falan 

do, sempre presto atenção. 

05. Âs vezes eu gosto d~.fofocar. 

06. Nunca me incomodei de me sacrificar para ajudar 

alguém. 

07. Nunca fico chateado quando me cobram um 

que me fizeram. 

favor 

08. Algumas vezes acho difícil continuar um traba -

lho quando não sou encorajado Cal a fazé-lo. 

09. Nunca me aborreço quando as pessoas 

idéias diferentes das minhas. 

defendem 

v F 

v F 

v F 

v F 

v F 

v F 

v 

v F 

v F 



• 

10. Eu sempre estou disposto (a) a reconhecer que 

errei. • 

11. Eu nunca tive vontade de dar um fora em alguém. 

12. Algumas vezes tenho medo de fracassar na vida. 

13. Algumas vezes eu fico aborrecido(a) quando nao 

consigo fazer as coisas do meu jeito. 

14. Âs vezes as pessoas que me pedem favores me ir

ritam. 

15. Eu sempre sou cuidadoso(a) com a minha maneira 

de vestir. 

16. Nunca achei que me castigaram sem motivo. 

17. Eu, em casa, me porto à mesa tão bem 

00 restaurante. 

quanto 

18. ÂS vezes acho que quando as pessoas têm azar 

porque merecem. 

-e 

19. Eu entraria em um cinema sem pagar se 

certeza de que ninguém me tinha visto. 

tivesse 

20. Eu nunca disse, de propósito, alguma coisa que 

pudesse ferir os sentimentos de outra pessoa. 

21. Âs vezes desisto de fazer alguma coisa 

acho que não tenho capacidade. 

porque 

22. Posso me lembrar de ocasiões em que fingi estar 

doente para escapar de alguma coisa. 
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v 

v 

\ 
~ I 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 



23. Há ocasiões em que me aproveitodas pessoas. 

, 
24. Eu nunca tive raiva total de alguém. 

25. Eu sempre procuro fazer aquilo que eu digo •. 

26. Eu nao acho difícil conviver com pessoas baru

lhentas e chatas. 

27. Algumas vezes tento ir à forra em vez de per -

doar e esquecer. 

28. Quando eu nao sei alguma coisa eu nao me impoE 

to de dizer que não sei. 

29. Eu nunca pensaria ~ deixar alguém ser castiga 

doCa) por coisas erradas feitas por mim. 
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v F 

v F 

v F 

v F 

v F 

v F 
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