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RESUMO 

A presente pesquisa teve como finalidade investigar os 

efeitos da ineqf1idade quando a pessoa é a vítima e a beneficiada 

na relação, bem como, verificar também a influência do autoconcei 

to e da institucionalização nas reações e tipos de restaurações 

que sao feitas nas situações inequitativas. 

Participaram do estudo 568 adolescentes, sendo 504 de 

colégios públicos e particulares e 64 da FUNABEM e FEEM. 

Os resultados mostraram que tanto os sujeitos na con

dição de vítima como na de beneficiado optam pelo tipo de res

tauração que busca anular a situação inequitativa. Porém, a peE 

cepção da injustiça é mais acurada para os que estão em desvan

tagem na relação. 

Na análise foram detectados, também, que os tipos de 

respostas que são buscadas para diminuir o desconforto advindo 

da ineqftidade parecem depender tanto das características de peE 

sonalidade dos indivíduos - no caso o autoconceito - como de fa 

tores institucionais. 

IV 



SUMMARY 

The objeticve of the present research was to investi 

gate the effects of inequity when the person is the victim 

and the beneficiary in the relationship, and also, to verify 

the influence of self-concept and institucionalization in the 

reactions, and Kinds of restoration which appear in situations 

of inequity. 

568 teenagers participated in the study. 504 were frem 

Public and Private colleges and 64 from FUNABEM and FEEM. 

The results showed that subjects either in the victim 

or in the beneficiary situations, choose that type of resm -

ration which tend to overcome the inequity situation. 

However, the perception of injustice is more accurate for 

those who are in disadvantage in the relationship. 

It was also detected, that the types of answers chosen 

to attenuate the distress originated from inequity seem to 

depend in some extent upon personality characteristics - ~n 

this case, the self-concept - as also on 

factores. 

v 
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CAPITULO 1 





3. 

tantes das pessoas que experienciaram uma injustiça parece 

coincidir, ou seja, não é difícil de detectar que o que e ger~ 

do é uma insatisfação em maior ou menor grau, mesmo que em al

guns casos seja expressada uma posição conformista à situação. 

A preocupação com justiça ou injustiça já advêm de 

séculos passados e muitos estudiosos do assunto empenharam-se 

na difícil tarefa de defini-la. 

Esta pesquisa toma como noçao de injustiça o concei

to de ineqüidade, pela precisão com que os teóricos da Psicolo 

gia Social o delinearam, bem como, pela abrangência com que 

tal conceito se aplica a diferentes situações sociais. 



CAPITULO 2 





6. 

Platão apresenta o princípio geral da justiça da se-

guintt' maneira (C. 343 A.C./1952, p. 700, in Ziviani, C. (1981)): 

dar ao superior mais e ao inferior me-

nos e na proporção de cada um; e sobretudo, 

maiores honras sempre para a maior virtude 

e menores honras para a menor. Para ambos 

na proporçao de suas respectivas medidas 

de virtude e educação. E isto e a justiça 

•.. a qual nós devemos visar. 

Posteriormente, Aristóteles utiliza a expressa0 "ju~ 

tiça distributiva" e especifica com maior rigor a noçao de 

proporcionalidade (C. 322 A.C. /1952, p. 379, in Ziviani, C. 

(1981) ) : 

••. e justo, então, é uma espécie de pro-

porcionalidade •.. proporção é uma iguald~ 

de de razoes e envolve ao menos quatro ter 

mos e a razao entre um par e a mesma que 

entre o outro par .•• e o injusto é o que 

viola a proporçao. 

Para Aristóteles, justiça distributiva envolve ao 

menos duas pessoas e uma divisão de objetos entre elas. Um bem 

é distribuido com justiça, quando a distribuição satisfaz o 

princípio da igualdade proporcional. 

. . 
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Os filósofos, de um modo geral, têm tratado a justi

ça como um conceito global de padrões idealizados e de signifi 

cados universais. Os cientistas sociais, por outro lado, têm co 

mo objetivo identificar como as pessoas de fato percebem e se 

comportam acerca da justiça ou injustiça. 

As noçoes contidas na teoria da ineqüidade, ou inju~ 

tiça, iniciaram-se no campo da Psicologia Social intitulada a 

principio de "injustiça distributiva" por Homans (1961). Segui~ 

do o principio de Aristóteles, Homans argumenta que a condição 

de justiça distributiva e satisfeita quando a razao das medi

das das pessoas é igual a razão das medidas de suas respecti

vas recompensas. Ou seja, se duas pessoas são iguais, elas de

veriam, em justiça, receber recompensas iguais; se uma é me

lhor que a outra, ela deveria receber uma recompensa maior. I~ 

to é, a condição de justiça distributiva é satisfeita quando: 

PI RI 
= 

P2 R2 

PI = pessoa 1 

P2 = pessoa 2 

RI = resultado da pessoa 1 

R2 = resultado da pessoa 2 

Implicitamente ao conceito de justiça distributiva, 

empregado por Homans, encontra-se a noção de privação relativa. 

A privação relativa é a forma de "injustiça distributiva" que 

ocorre quando uma pessoa consegue menos do que ela espera obter. 
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De acordo com este conceito, sentimentos de insatisfação depe~ 

dem mais de um critério relativo do que absoluto. A ênfase e 

sobre a percepção da privação, ou seja, pessoas podem estar 

subjetivamente privadas com referência a suas expectativas mes 

mo que um observador objetivo possa julgá-las não estando em 

necessidade. Similarmente, a existência do que o observador 

julga ser miséria ou privação absoluta não é necessariamente 

considerado injusto ou irremediável por aqueles que a experie~ 

ciam. O conceito de privação relativa surgiu de uma série de 

achados inesperados e intrigados. Durante a segunda guerra mun 

dial, Stouffer, Suchman, Star e Williams (1949) verificaram 

que os militares ficavam mais satisfeitos com o modo pelo qual 

as promoções eram dadas no exército do que os pilotos da força 

aérea. Isto era surpreendente, visto que as promoçoes eram me

nos frequentes na polícia militar do que na força aérea. Desde 

que as promoções ocorriam muito na força aérea, soldados-sujei 

tos desse estudo-que ainda não haviam sido promovidos estavam 

sentindo insatisfação com o sistema. O termo "privação relati

va" serviu como um conceito para descrever reações similares 

de insatisfação relativa (mais do que absoluta) da pessoa quan 

do comparada a outros similares. O grupo escolhido para compa

ração é algumas vezes chamado de grupo referência (ver Merton 

e Kitt, 1950). Porém, o grupo de referência tem recebido, tam

bém, segundo Homans, outros significados: pode ser o grupo com 

que a pessoa se comparai pode ser o grupo ou membro que ela se 

identifica. 

A regra geral parece ser a de que pessoas sao mais 
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aptas a comparar elas mesmas com outros que estio em algum grau 

próximas ou similares a elas do que com outros que estio dis 

tantes e sio diferentes. Além disso, as pessoas tendem a comp~ 

rar-se mais frequentemente com aqueles que estio numa troca di 

reta e pessoal com elas. 

De um modo geral, as pessoas nao fazem sempre compa

raçoes que mostram que ela está sendo injustamente tratada, se 

ela nio pode fazer nada a respeito. Algumas pessoas conseguem, 

mas a maioria nio age assim indefinidamente. ~ mais provável 

que um indivíduo esteja apto a queixar-se do tratamento recebi 

do em comparaçao com o de um outro, se ele prevê a possibilida 

de de conseguir corrigir a injúria. 

Homans argumenta que a regra proporcional de compar~ 

çao da "justiça distributiva" pode nio ser a mais nobre que um 

filósofo poderia planejar, porém ela representa o que de fato 

muitos homens acham justo. No entanto, mesmo que muitas pessoas 

concordem que a regra da justiça deva ser a da proporcionalida 

de, elas podem diferir sobre o que constitui investimento, ou 

como as pessoas estio sendo avaliadas em suas contribuições, 

ou ainda, sobre os valores considerados relevantes para as re

compensas. Este e o ponto crítico da teoria, já abordado tam-

bém por Aristóteles em sua discussio sobre os critérios de 

"mér i to" . 

Homans usa os termos justiça distributiva e privaçio 

relativa como sinõnimos,explicitamente tomando emprestado o 
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primeiro termo de Aristóteles e privação relativa de Merton e 

Kitt (1950). Sua equação de justiça distributiva e privação re 

lativa é um pouco confusa, pois ele não distingue entre ser a 

vítima ou o beneficiado da injustiça. Deutsch (1985) restringe 

o significado de privação relativa às pessoas que são as víti

mas da injustiça e vantagem relativa às que são as beneficiá

rias da injustiça. 

Posteriormente, Adams (1963,1965) empregou o termo 

ineqfiidade de maneira similar a que Homans definiu injustiça 

distributiva. Adams usou a nomeclatura de ineqfiidade ao invés 

de injustiça distributiva para evitar algumas das conotações 

de justiça mais amplas e enfatizar o foco da teoria da eqfiida

de sobre as relações de troca. Embora relações de empregador

empregado sejam extensivamente usadas por Adams na exposição 

da teoria da eqfiidade, ele concebe que suas idéias são aplicá

veis às trocas sociais de todos os tipos - entre professor e 

estudante, pais e filhos, casais e até mesmo inimigos. 

De acordo com a teoria da eqfiidade, os indivíduos 

são socializados para agirem eqfiitativamentei sociedades, cul

turas, famílias e outros grupos recompensam os membros que tra 

tam os outros eqfiitativamente e punem os que tratam os outros 

ineqfiitativamente. Os membros desses grupos, assim, aprendem 

que a conduta eqfiitativa é mais recompensada do que o comporta 

mento ineqfiitativo e agirão geralmente em concordância com es

se saber. 
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Adams (1963,1965) define o conceito de eg6idade como 

sendo a igualdade na proporção entre os resultados (outcomes) 

de uma pessoa A e seus investimentos (inputs) e os resultados 

(outcomes) da pessoa B e seus investimentos (inputs), como ex-

presso pela seguinte fórmula: 

= 

onde, 

RA = resultados da pessoa A (outcomes de A) 

IA = investimentos da pessoa A (inputs de A) 

RB = resultado da pessoa B (outcomes de B) 

I B = investimentos da pessoa B (inputs de B) 

Resultados sao definidos corno consequências positi-

vas e negativas que um participante percebe ter incorrido corno 

consequência de sua relação com o outro. 

Segundo Homans (1961), os resultados positivos sao 

referidos corno "recompensas" e os resultados negativos corno 

"custos". Os resultados totais dos participantes numa relação 

são iguais as recompensas que eles obtêm da relação menos os 

custos. 

Investimentos sao as contribuições dos participantes 

para a troca e são vistos por eles corno algo que os intitulam 

para as recompensas ou custos. 
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Como Homans e Adams, Walster et aI. (1973) definem 

eq6idade em termos de proporcionalidade, porém sua fórmula 

um pouco diferente da articulada previamente. Desse modo, eq6i 

dade existe quando: 

= 

onde, 

RA = resultado da pessoa A 

IA = investimento da pessoa A 

IIAI = valor absoluto do investimento de A 

RB = resultado da pessoa B 

I B = investimento da pessoa B 

IIBI = valor absoluto do investimento de B 

Segundo Walster et aI., esta fórmula é mais completa 

que a de Adams, pois se aplica às relações onde os investimen-

tos podem ser tanto negativos como positivos. Por exemplo, quan 

ti ficando-se os investimentos e resultados pela fórmula de 

Adams, uma relação poderia ser calculada como eq6itativa, se: 

IA = 5 

RA = -10 

I B = - 5 

RB = 10 

Substituindo-se pela fórmula de Adams, teria-se: 
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e 

= - 2 

Apesar da igualdade de proporcionalidade vista aci-

ma, obviamente tal relação não é eqüitativa. 

Transformando-se este mesmo exemplo para a fórmula 

de Walster et al., observa-se que: 

R - IA 15 3 A = - = -
IIAI 5 

R - I B 15 3 B = = 
IIBI 5 

Desta fórmula se pode distinguir que a pessoa B es-

tá recebendo imerecidamente resultados maiores que a pessoa A 

na relação. 

De acordo com a fórmula de Walster et al., o result~ 

do relativo do participante será zero se seus resultados forem 

iguais a seus investimentos. O resultado relativo será positi-

vo se R ~ I e sera negativo se R < I. Assim, o sinal e a magn! 

tude de sua medida indica quanto "vantajosa" a relação tem si-

do para cada um dos participantes. 
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Sempre que dois indivíduos trocam alguma coisa, há a 

possibilidade de que um ou ambos sintam que a troca foi ineqftl 

tativa. Este é frequentemente o caso de um indivíduo que troca 

os seus serviços por pagamento. 

De um lado da pessoa da troca está sua educação, in

teligência, experiência, treino, habilidade, idade, sexo, sta

tus social e o esforço que ela dispende no trabalho. Sob cir

cunstâncias especiais outros atributos serão relevantes. Podem 

ser: a aparência social, saúde, posse de certas coisas e assim 

por diante. são as coisas que a pessoa percebe como suas con

tribuições para a troca e pelo qual espera um retorno justo. E~ 

ses sao os seus investimentos. Porém, tais investimentos perce 

bidos pelo indivíduo podem não ser necessariamente semelhantes 

àqueles percebidos pela outra parte da troca. Isto sugere duas 

características distintas conceituais dos investimentos: o re

conhecimento e a relevância. 

o possuidor de um atributo, ou a outra parte da tro

ca, ou ambos podem reconhecer a sua existência no possuidor. Se 

o possuidor percebe seu atributo como sendo relevante e espera 

um justo retorno para ele, isto é um investimento (input). Pro 

blemas de ineqftidade surgem quando o possuidor do atributo con 

sidera-o relevante para a troca e o outro membro da relação 

julga-o irrelevante e age de acordo. 

Numa maneira análoga aos investimentos, os resultados 

(outcomes) sao também percebidos e podem ser caracterizados em 

termos de reconhecimento e relevância. Só sao considerados 
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resultados se o indivíduo percebe-o como relevante para a troca 

e de utilidade para ele. Por exemplo, um salário incrementado 

pode ser inadequado, se o reconhecimento formalizado de status 

era o que a pessoa queria e que seria de maior utilidade. 

Ineqüidade existe para a pessoa sempre que ela perce-

be que a razão de seus resultados e investimentos e a razão dos 

resultados e investimentos do outro estão desiguais. Isto pode 

acontecer quando: 

a- a pessoa e o outro estão numa relação de troca direta ou 

b- ambos estão numa relação de troca e uma terceira parte comp~ 

ra a pessoa com a outra. 

Esquematicamente, a ineqüidade e experienciada quando: 

Fórmula de Adams 

ou 

Fórmula de Walster et aI. 

_RA ___ I_A > ou < 

A ineqüidade experienciada pela pessoa resulta tanto 

quanto ela é relativamente menos beneficiada, como também quan-

do ela é relativamente mais beneficiada. Esta proposição recebe 
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suporte direto dos experimentos realizados por Adams e Rosenbaum 

(1962), Adams (1963) e Adams e Jacobsen (1964) nos quais os su

jeitos foram ineqüitativamente bem recompensados. Porém, como 

Homans (1961) conjecturou, é provável que o limiar para a ine

qüidade seja diferente em casos de sub-recompensa e super-reco~ 

pensa. O limiar poderia ser mais alto presumivelmente em casos 

de super-recompensa. Este tópico sera abordado mais adiante na 

seção sobre as reações das pessoas à ineqüidade. 



CAPITULO 3 
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ORIGENS E DESENVOLVIMENTO DA PREOCUPAÇAO COM JUSTIÇA 

Desenvolvimento Cognitivo - Abordagem Piagetiana 

Piaget (1977) ao estudar as concepçoes de crianças 

acerca da justiça de diversas situações distingue dois tipos de 

moralidade - a da heteronomia (ou da coação) e a da autonomia 

(ou da cooperação) - intrínsecas no desenvolvimento do sentimen 

to de justiça nas crianças. 

Segundo Piaget há duas noçoes de justiça que caminham 

lado a lado com as noções de moralidade: a justiça retributivae 

a justiça distributiva. A justiça retributiva refere-se a pro

porcionalidade entre o ato e a sanção ou entre o mérito e a re

compensa. Já a justiça distributiva, empregada de maneira dis

tinta da postulada por teóricos da Psicologia Social (ver, por 

exemplo, Deustch, 1985), diz respeito à igualdade no tratament~ 

ou seja, distribuir a todos a mesma punição ou recompensa, sem 

levar em conta a contribuição ou culpa de cada um. 

Na justiça retributiva podem ser encontradas duas for 

mas de sanção: a expiatória e a por reciprocidade. A primeira 

apresenta o caráter de ser arbitrária (no sentido que os lin

guistas dão a esta palavra, para dizer que a escolha do símbolo 

é arbitrária em relação a coisa significada), isto é, de não ha 

ver nenhuma relação entre o conteúdo da sanção e a natureza do 

ato sancionado, como por exemplo, infligir um castigo corporal 
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para a punição de uma mentira. A única coisa necessária é que 

haja proporcionalidade entre o sofrimento imposto e a gravidade 

da falta. 

Na sançao por reciprocidade, o essencial é fazer com 

que o culpado compreenda o alcance dos seus atos. Se a regra 

for violada, não há a necessidade, para recolocar as coisas em 

ordem, de uma repressão dolorosa que imponha, de fora, o respei 

to pela lei; basta, apenas, que a ruptura do elo social faça 

sentir seus efeitos. Não sendo mais a regra uma realidade impo~ 

ta do exterior, mas constituindo uma relação necessária entre 

o indivíduo e os seus próximos, basta tirar as consequências da 

violação desta regra, para que o indivíduo se sinta isolado e 

deseje, ele próprio, o restabelecimento das relações normais. 

A justiça distributiva igualitária tem primazia sobre 

a justiça retributiva entre as crianças maiores, enquanto para 

os menores o inverso é verdadeiro. 

Segundo Piaget há três grandes períodos no desenvolvi 

mento da justiça na criança. Um período estendendo-se até mais 

ou menos os 7 - 8 anos, durante o qual a justiça está subordina 

da à autoridade adulta; um período compreendido entre 8 11 

anos aproximadamente, que é a do igualitarismo progressivo e, fi 

nalmente, um período que se inicia por volta dos 11 - 12 anos, 

durante o qual a justiça puramente igualitária é temperada pe

las preocupações de eqfiidade. 
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o primeiro período, denominado moralidade heterônoma, 

realismo moral, ou moral de coação, é caracterizado pela indi

ferenciação das noções do justo e do injusto com as noçoes de 

dever e obediência. t justo tudo o que está de acordo com as 

ordens impostas pela autoridade adulta. A criança é normalmente 

realística, isto é, ela considera dever como auto-subsistente, 

independente da mente e imposto a ela. Regras, obrigações e co

mandos são considerados como dados externos à mente, inflexíveis 

e imutáveis. Justiça é o que a autoridade adulta ou a lei co

mandam. Na verdade, já durante este estágio, a criança conside

ra alguns tratamentos como injustos, como por exemplo, quando o 

adulto não segue perante as crianças as regras por ele mesmo 

ordenadas. Mas se o adulto se atém as suas próprias regras tudo 

o que prescreve e considerado como justo. 

Outra característica importante deste estágio e a 

crença na justiça imanente (a crença de que a natureza punirá 

transgressores). A criança no decorrer dos primeiros anos admi

te a existência de sanções automáticas, que emanam das própri

as coisas e, sem dúvida, renuncia posteriormente a tal crença, 

sob a influência de circunstâncias relacionadas com o seu desen 

volvimento moral e com o progresso da inteligência. 

A criança, também, tende a avaliar as situações em 

termos absolutos, ou seja, as coisas são totalmente certas ou 

totalmente erradas e a criança acha que seu julgamento é compaE 

tilhado por todos. Os atos são avaliados corno certos ou não com 

base mais nas consequências do que nas intenções ou motivação. 
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No campo da justiça retributiva, toda sançao é admiti 

da como perfeitamente legítima, necessária e constituindo mesmo 

o princípio da moralidade. Na escolha das punições, a sanção e~ 

piatória tem primazia sobre a sançao por reciprocidade, não se~ 

do o próprio princípio deste último tipo de sanção exatamente 

compreendido pela criança. 

o segundo período surge, no plano da reflexão e do 

julgamento moral, somente por volta dos sete ou oito anos. Mas 

ainda há um pequeno atraso em relação à prática. Este estágio 

pode ser definido pelo desenvolvimento progressivo da autonomia 

e pela sobreposição da igualdade sobre a autoridade. No campo 

da justiça retributiva, a noção de sanção expiatória nao e mais 

aceita com a mesma facilidade anterior e as únicas sançoes con

sideradas realmente como legítimas são as que decorrem da reci

procidade. A crença na justiça imanente diminui muito e o ato 

moral é procurado por si próprio, independente da sanção. No que 

se refere à justiça distributiva, a igualdade prevalece sobre 

qualquer outra preocupaçao. Nos conflitos entre a sanção e a 

igualdade, por princípio, a igualdade tem primazia. 

No terceiro estágio no desenvolvimento do conceito de 

justiça, o estágio da moral autõnoma, também chamado de relati

vismo moral ou moral de cooperação, geralmente emerge aos onze 

ou doze anos de idade. Agora, a eqftidade toma lugar maior no 

pensamento da criança sobre justiça e as intenções são duramen

te pesadas quando se faz o julgamento moral. Em lugar de procu

rar a igualdade na identidade, a criança não concebe mais os 
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direitos iguais dos individuos, senio relativamente a situaçio 

particular de cada um. 

Desenvolvimento Cognitivo - Abordagem de Kohlberg 

Como Piaget, Kohlberg também concebe as noçoes de 

justiça segundo os estágios de desenvolvimento cognitivo da 

pessoa. Kohlberg acredita que cada estágio revela conceitos ti 

picos de justiça caracterizados por uma estrutura especifica a 

qual se torna mais diferenciada e equilibrada com o progresso 

de desenvolvimento. Justiça é compreendida como uma forma de 

compromisso entre exigências conflitantes de diferentes pes

soas. De acordo com essa visio, a razio moral progride de um 

plano pré-moral caracterizado por urna orientaçio hedonística 

para consequências externas, para um plano conformista conven

cional com urna orientação seguindo o grupo social. Finalmente, 

no plano mais alto, desenvolve-se urna orientação seguindo prin 

cípios autonomamente construídos de justiça ou princípios em 

concordância por pessoas num tipo de contrato social. 

A sequência do desenvolvimento moral descrita por 

Kohlberg consiste de seis estágios ordenados em três planos de 

orientação moral. O esquema é mais complexo e extensivo que 

o de Piaget e lida com mudanças na justificativa moral que 

ocorre nao somente na meia infância e adolescência, mas duran

te os anos maduros também. Na verdade, os estágios mais altos 

de razão moral são realizados somente por uma proporçao relati 

vamente pequena de adultos maduros. Os estágios são vistos como 
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invariantes na sequência, universais e intrínsecos à espécie, 

embora o desenvolvimento de algum indivíduo particular possa 

se interromper num dado estágio. Cada estágio é qualitativamen

te diferente dos outros em modos de cognição e cada um constitui 

um todo estruturado, organizado de pensamento. 

No primeiro estágio, a justiça nao envolve trocas re

cíprocas entre indivíduos, mas e definida em termos de diferen

ças em poder, status e possessão similar ao estágio de moralida 

de heterõnoma ou realismo moral de Piaget. 

No segundo estágio, evitar a punição, satisfazer as 

próprias necessidades e interesses, como também, reconhecer o 

poder de autoridades são justificativas para decisões morais. O 

interesse de outros não são sistematicamente levados em conta. 

A consistência e a estabilidade sao mais pronunciadas 

no plano convencional, isto é, no estágio três. Aqui, um desejo 

predominante para manter relações sociais positivas conduzem a 

uma busca por soluções aceitáveis para todos. Soluções justas 

neste nível são aquelas que preservam ou reinstalam boas rela

ções sociais. A procura de soluções, entretanto, está limitada 

por considerações daquelas pessoas ou grupos com quem uma boa 

relação é tida como importante. Não há considerações de catego

rias abstratas como espécie humana, Estado, ou sociedade; somen 

te a família e outros grupos primários são levados em conta. 

O quarto estágio aparece na adolescência e permanece 
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o modo predominante de resposta para muitos adultos. A partir 

daí, há uma mudança de orientação para sistemas sociais mais arn 

pIos, tais como Estado ou comunidades religiosas. O sistema to~ 

na-se mais importante do que relações sociais primárias. A jus

tiça, assim, implica não mais em mera amizade e equilíbrio de 

processos de troca interpessoal, mas é vista corno o preenchime~ 

to de uma ordem social que regula o direito e deveres de todos. 

O importante é a igualdade na aplicação das leis, reconhecimen

to e recompensa de mérito (eqüidade) e a manutenção das regras 

da sociedade. 

Enquanto que o primeiro estágio de desenvolvimento mo 

ral é caracterizado pela obediência a autoridades, no quarto es 

tágio a obediência é para prevalecer a ordem social. Este está

gio tem várias origens de conflitos potenciais. A manutenção do 

sistema somente será livre de conflitos quando for incondicio

nalmente aceita por todos os membros. Modernas práticas legisla 

tivas são detentoras de conflitos potenciais pelas mudanças de 

leis antigas para novas. Conflitos podem surgir, também, pelas 

disparidades das legislações produzidas para convicções comuns, 

mas que contrariam os interesses das minorias. 

Ao quinto estágio de desenvolvimento, novos conceitos 

de justiça oferecem possibilidades para solucionar os conflitos 

anteriormente mencionados. O sistema social existente não é mais 

firmemente aceito como inquestionavelmente justo e digno de de

fesa. De preferência, é concebido como um contrato social que 

teve a concordância de várias parcelas sociais, mas que pode ser 
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passível de mudança. Justiça nao e mais somente uma questão de 

conteúdos de leis ou decisões, mas uma questão de procedimen

tos envolvendo soluções e ajustamentos. 

A proteção dos direitos humanos básicos é uma das g~ 

rantias frequentemente mencionadas em conexao com os deveres 

do Estado. Esses direitos transcendem os do Estado e em confli 

to entre os direitos humanos básicos e os estatutos da lei, os 

direitos humanos são preeminentes. Muito frequentemente, opri~ 

cípio do utilitarismo é formulado neste contexto, pois ele im

plica que o contrato assegure a maior utilidade para todas as 

pessoas. 

No sexto estágio, a justiça é conceptualizada em ter 

mos de um princípio ético universal que assume um valor incon

dicional à cada vida humana. Para se alcançar uma solução ju~ 

ta torna-se necessário a tomada de papel de todos os indiví-

duos envolvidos num conflito moral, perceber a situação de to

dos os pontos de vista de um modo objetivo e sem preconceitos. 

Nessa teoria, como na de Piaget, o progresso de um 

estágio moral para o próximo é visto como o resultado da inte

ração da maturação do organismo e da experiência. 

o fator da experiência ou ambiental que tem o maior 

impacto sobre o desenvolvimento moral de acordo com Kohlberg é 

a tomada do papel social que valoriza a capacidade do indiví

duo para empatizar com outros e perceber coisas do ponto devis 

ta do outro na resolução dos conflitos morais. 
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Aprendizagem Social 

Teóricos da aprendizagem social (por exemplo Bandura 

& McDonald, 1963) afirmam que todo comportamento é adquirido 

através da modelagem e reforçamento do meio ambiente, ou seja, 

a aprendizagem de processos complexos, incluindo a aquisição 

de características pessoais e comportamento social e advinda 

através dos efeitos do reforçamento, modelagem ou imitação. 

Desde que a ênfase primária é sobre o comportamento 

observável, a formação de conceitos tais como justiça é geral

mente negligenciada. Respostas justas são provavelmente inter

pretadas como o resultado de recompensas prévias, procura de 

aprovação e receio de repreensão ou punição por comportamento 

injusto. Sendo assim, conceitos de justiça e opinião moral po

dem ser alterados através de recompensas, punições ou imitação. 

A teoria da justiça formulada por Lerner (1977) exem 

plifica de maneira bastante coerente como os conceitos de jus

tiça são internalizados a partir da aprendizagem social. 

Lerner fundamenta sua hipótese sobre a aquisição dos 

princípios de justiça com base no contrato pessoal. Este con

trato é fundado na hipótese de que pessoas formam julgamentos 

em concordância com um padrão de direitos e claramente regis

tram desvios positivos ou negativos em relação a este padrão, 

ou seja, elas estâo cuidadosamente atentas para conseguir ou 

não o "que elas merecem". Desvios negativos conduzem ã insati~ 

fação, mas desvios positivos também têm o mesmo efeito. O con-
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trato pessoal significa o comprometimento para o merecimento e 

justiça como tema central na orientação do indivíduo na rela-

-çao com os outros. 

De acordo com Lerner, pessoas tentam receber e mere-

cer suas metas porque elas aprenderam que fazer de outro modo 

conduz à punição. Eventualmente, esta punição e/ou elogio para 

agir de acordo com o merecimento e justiça torna a pessoa con-

dicionada e faz com que esta automaticamente antecipe os efei-

tos da violação das regras de justiça. 

Adams, por sua vez, tambãm faz mençao ao "merecimen-

to" em seu enfoque de justiça. Em suas pesquisas, ele relata 

que as pessoas ao fazerem um trabalho limitavam seus proveito~ 

de modo que seus pagamentos correspondessem o mais próximo ao 

que elas merecessem (Adam, 1963, 1965). Adams e depois Walster 

et aI. (1973) definiram a preocupação com justiça como "eqüid~ 

de" e ofereceram uma sãrie de proposições que elaboravam a 

idãia básica de que a justiça envolve decisões comparativas. De 

acordo com Walster et aI. (1973) pessoas experienciam angústia 

do self ou uma certa quantidade de angústia social quando con-

dições de eqüidade são violadas por um membro da sociedade. 

Embora a teoria da eqüidade proposta por Adams e 

Walster seja similar à teoria da justiça formulada por Lerner, 

há alguns pontos que diferenciam as duas teorias. 

Segundo Adams eventos que violam as regras da eqüid~ 

de sao mais angustiantes para a pessoa se ela recebe menos do 
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que ela merece, ou seja, se a ineqÜidade é em sua desvantagem. 

De acordo com a teoria da justiça, o senso pessoal de mereci

mento é igualmente ameaçante se a pessoa recebe mais ou menos 

do que ela merece. 

Um outro ponto que diferencia as duas teorias é que 

na teoria da eqÜidade, a motivação para evitar a angústia ba

seada na ineqÜidade é simplesmente um tipo de motivação que 

interage com todas as outras motivações. A teoria da justiça 

assume um princípio preeminente ou motivo de compromisso para 

o merecimento, o qual serve para dirigir de forma mais organi 

zada o comportamento de procura da meta. 

Urna outra diferença aparente entre a teoria da eqÜi 

da de e a teoria da justiça é que esta é muito mais explícita 

sobre as preocupações da pessoa com a justiça. Ao longo dos 

efeitos da socialização, o indivíduo vai desenvolvendo urna 

preocupação com a justiça corno urna derivação do 

para merecimento - o contrato pessoal. 

compromisso 

Por outro lado, a teoria da eqÜidade parece ser 

muito mais clara sobre o modo pelo qual as pessoas decidem o 

que e eqÜitativo ou justo. 

Desenvolvimento Cognitivo ou Socialização? Alguns Comentários 

As origens do desenvolvimento das preocupaçoes com 

justiça parecem coincidir tanto na abordagem cognitiva como 

na da teoria da aprendizagem social, ou seja, no primeiro mo-
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mento, tudo que emana da autoridade adulta é considerado justo. 

Com o crescimento e maturação do indivíduo, a explicação das 

duas teorias segue caminhos distintos. Enquanto que na teoria 

do desenvolvimento cognitivo começa a haver mudanças no conteú 

do do pensamento a respeito de justiça, na abordagem da apren

dizagem social, formulada por Lerner e seguindo a mesma linha 

de Bandura, o indivíduo vai cada vez mais seguindo modelos de 

justiça aprendidos de seu contexto social, por meio de reforça 

mento, modelagem ou imitação. 

Um estudo realizado por Hook e Cook (1979) parece en 

dossar o ponto de vista de Piaget e Kohlberg, pois aponta para 

mudanças desenvolvimentais sistemáticas no comportamento de 

alocação em termos de mudanças no desenvolvimento cognitivo. Ci 

tando as pesquisas de Piaget, eles apontam evidência para a 

associação próxima entre mudanças relacionadas à idade em ra

ciocínio "lógico-matemático" e entre mudanças em comportamento 

de alocação, ou seja, comportamentos de alocação parecem se

guir uma sequência de estágios similar àqueles de pensamento 

em geral e são aproximadamente correspondentes aos estágios se 

quenciais de desenvolvimento intelectual de Piaget. 

Hook e Cook (1979) verificaram que crianças de três 

a quatro anos de idade tendiam a comportar-se de uma maneira 

voltada para o seu próprio interesse. As de quatro a cinco anos 

tendiam a dividir os recursos igualmente. Já as de seis a doze 

anos de idade preferiam o que Hook e Cook chamaram de eqüidade 

ordinal de alocação de recursos, ou seja, na alocação era dado 

mais àqueles que contribuiram mais, mas não necessariamente uma 
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quantidade equivalente às suas contribuições. Esses autores co~ 

trastam eqUidade ordinal com proporcional onde as recompensas 

são equivalentes às contribuições e sugerem que a eqUidade pr2 

porcional ocorre somente entre adolescentes e adultos. Assim, 

um grau apropriamente sofisticado de desenvolvimento cognitivo 

e um pré-requisito necessário para a habilidade de usar princi 

pios sofisticados de justiça distributiva. Esses investigado

res sublinham a estrutura da lógica associada aos cálculos da 

igualdade, eqUidade ordinal e eqUidade proporcional mostrando 

que cada tipo sucessivo é mais complexo que seu antecessor. 

Sob o ângulo das mudanças desenvolvimentais nas ra

zoes de justiça, a evidência sugere que princípios humanitários 

são superiores aos princípios de eqUidade proporcional, o qual 

também é superior ao princípio da eqUidade ordinal, o qual e 

superior ao princípio da igualdade. 

Pesquisas do desenvolvimento indicam que a capacida

de cognitiva para compreender a eqüidade proporcional leva tem 

po para desenvolver e, além disso, ela não está disponível pa

ra crianças jovens como um princípio de justiça. 

o valor das perspectivas desenvolvimentais repousa em 

suas habilidades de identificar sequências de aquisições cogni 

tivas. O desafio, no entanto, está na difícil tarefa de deci

frar a lógica que fundamenta o crescimento das idéias - a qual 

pode suprir uma base para avaliá-las. 

Uma outra abordagem, ainda, que avalia as preocupações 
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das pessoas com a justiça é ressaltada por teóricos da Psico

logia Social, que enfatizam a influência dos determinantes Hi

tuacionais. Leventha1 (1976), por exemplo, sugere que pessoas 

frequentemente seguem as normas que são aprovadas e aceitas p~ 

los outros e aquelas que produzem o modelo de benefícios que 

sao apropriados às situações a que elas pertencem. Em particu

lar, um alocador pode seguir a norma da eqüidade para maximi

zar a produtividade; seguir a norma da igualdade para reduzir 

a insatisfação e o conflito; ou seguir a norma da aderência ao 

compromisso para encorajar a hamonia e reduzir apressa0 cogni 

tiva. 

Deustch (1985) também ofereceu uma análise que é si

milar a de Leventhal sugerindo que situações particulares atr~ 

em normas e valores particulates. Deustch reconhece que muitas 

situações requerem duas ou mais dessas normas e sugere que o 

conflito é resolvido em termos do seguinte princípio: "as con

sequências típicas de um dado tipo de relação social tendem a 

eliciar aquela relação". 

Segundo Deustch, o conceito de justiça está intrinse 

camente ligado ao bem-estar individual e ao funcionamento so

cial. Os "valores naturais da justiça" são assim os valores que 

encorajam a cooperação social efetiva para promover o bem-estar 

individual. 

Deustch distingue três principais situações sociais 

a partir dos quais é possível inferir as condições determinan

tes das diferentes normas de justiça distributiva: 
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a) Em relações cooperativas nas quais a produtividade 

econômica e a meta primária, eq6idade mais do que 

igualdade ou necessidade será o princípio dominan

te de justiça distributiva. 

b) Em relações cooperativas nas quais o encorajamento 

ou a manutenção de relações sociais agradáveis é a 

ênfase primária, igualdade será o princípio domi

nante de justiça distributiva. 

c) Em relações cooperativas nas quais o encorajamento 

do desenvolvimento pessoal e o bem-estar é a meta 

primária, necessidade será o princípio dominante 

de justiça distributiva. 

Porém, a maioria dos grupos tem mais de uma orienta 

çao e assim, eles experienciarão conflito entre elas, a menos 

que eles possam segregar contextos e situações nas quais dife

rentes orientações tomem lugar, ou a menos que eles possam ter 

uma orientação dominante sobre as outras. 

Enquanto que pesquisas do desenvolvimento indicam que 

as origens das noções de justiça é determinada pela estrutura 

do pensamento, teóricos da aprendizagem social afirmam que as 

noçoes de justiça vão se construindo a partir do meio-ambiente. 

Porém, mesmo que a pessoa conceba uma alocação justa de uma de

terminada maneira, o seu comportamento ainda pode ser alterado 

de acordo com os determinantes situacionais, ou seja, mesmo que 
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a pessoa tenha bem definido os seus critérios de justiça media~ 

te a socialização e desenvolvimento cognitivo, ela pode agir d0 

acordo com o requerido pela situação social. 



CAPITULO 4 
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AUTOCONCEITO E INEaOIDADE 

o autoconceito tem sido urna variável de personalidade 

amplamente estudada na Psicologia. As noções básicas desta ca

racterísticas do indivíduo podem ser resumidas em uma sentença: 

"a conceituaçio da pessoa sobre ela pr6pria emerge da interaçio 

social, a qual modela ou influencia o comportamento do indiví

duo" (Kinch, 1963). 

George Mead, Cooley e outros interacionistas tentam 

explicar a concepçio que o indivíduo tem de si em termos de sua 

interação com as pessoas, ou seja, o autoconceito e um processo 

psicológico, cujo conteúdo e dinamismo sio determinados social

mente. A partir do contato com o mundo circundante, o indivíduo 

vai, progressivamente, desenvolvendo as idéias auto-referentes. 

Com o crescimento, a pessoa vai adquirindo informações a respei 

to de si mesma através de seu contato com os outros, principal

mente os outros significativos, que por meios verbais e nio ver 

bais vão valorizar ou nio as características que ela possui. 

o termo "outros significativos" tem sido dado, convem 

ressaltar, às pessoas consideradas importantes para o indivíduo. 

Dessa forma, a percepçio ou opiniio das pessoas com quem o indi 

víduo interage nio provoca iguais alterações em seu autoconcei

to. 

o significado do autoconceito emerge de um termo mais 

amplo denominado self. Segundo Erthal (1986) pode-se distinguir 
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dois significados do self: o self como sujeito e o self ~omo 

objeto, ou como indivíduo que conhece ele mesmo. O primeiro é o 

eu sem qualidade substantivas, ou seja, sao os processos psi

cológicos - pensar, agir, sentir - que o indivíduo experimenta 

num dado momento, enquanto que o segundo se refere a um atribu

to, isto e, a atitudes, avaliações e sentimentos da pessoa em r~ 

lação a sj mesma. são os atributos objetivos do indivíduo. t, 

portanto, o eu-conceitual que define quem a pessoa é. A difere~ 

ça entre os dois está nos aspectos subjetivos e objetivos do 

próprio ser. 

A maioria dos psicólogos, fenomenólogos e filósofos 

têm enfatizado esta dualidade do self e têm distinguido entre o 

self como sujeito e self como objeto (Wylie, 1961). 

Neste estudo será abordado mais especificamente o 

self como objeto, visto que, como bem assinala Lewis e Brooks

Gunn (1979), este aspecto é sinônimo do que se denomina autocon 

ceito nas pesquisas contemporâneas. 

O self como objeto tem sido discutido como o self em

pírico (James 1892/1961), self social (Cooley, 1964) e mais re

centemente, psicólogos o têm denominado de autoconceito (Wylie, 

1961). O autoconceito, ao contrário do self como sujeito, pode 

ser operacionalizado e medido. 

Ao que se refere às categorias pelas quais a criança 

define ela própria frente ao mundo externo, o autoconceito ou 
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self como objeto é sujeito a muitas mudanças ao longo da vida. 

Ontogeneticamente, poderia mudar como uma função de outras ca

pacidades cognitivas da criança, também quanto à mudança nas 

relações sociais. Algumas categorias, como o gênero, permane

cem fixas, outras como o tamanho, força e competência mudam 

sendo adicionadas ou alteradas inteiramente. 

Segundo Mead e Cooley, o conhecimento de si e do ou

tro desenvolvem simultaneamente. Na verdade, nenhum pode exis 

tir sem o outro, desde que ambos se originam através da intera 

çao social. Cooley (1962) desenvolvendo uma teoria que consid~ 

ra a natureza social do homem e a organização social como um 

todo posicionou o self como reflexivo. O self é refletido atra 

vés dos outros; assim, outras pessoas sao como um "espelho", 

onde o indivíduo, a partir da imagem que ele reflete, se desco 

bre. 

O desenvolvimento do seI f e assim dependente de sua 

interação com outros e com o mundo. De fato, Cooley enfatizou 

que o self e a sociedade sao um todo comum, com nenhum existin 

do na ausência do outro. 

Segundo G. Mead (1934), o self é algo que tem um de

senvolvimento e não está inicialmente com o nascimento da crian 

ca, mas surge no processo de experiência social, isto é, desen 

volve num dado indivíduo como um resultado de sua relação com 

aquele processo como um todo e com outros indivíduos dentro da 

quele processo. 
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Para Mead, o desenvolvimento do self é dependente do 

desenvolvimento da linguagem. Os gestos e a linguagem provem a 

criança o significado para a interação com os outros, para ant~ 

cipar as reações dos outros, para tomar o papel da outra pessoa, 

para perceber o self como um objeto e para diferenciar entre o 

self e outros. Brincar e jogar constituem o mecanismo real pelo 

qual os papéis são aprendidos e o self é diferenciado. Como 

Cooley, Mead também concorda que o conhecimento do self e depe~ 

dente do conhecimento de outros, desde que o conhecimento de ou 

tros (e do mundo) é necessário para diferenciar o self e o ou

tro e para perceber o self como objeto. Consequentemente, oself 

e uma estrutura cognitiva que surge da interação com o mundo. 

Segundo Lewis e Brooks-Gunn (1979) durante o período 

de oito aos doze meses da criança, características iniciais de 

um self como objeto, ou self categórico como denominam esses au 

tores, começam a emergir. Porém, e no período entre doze e vin

te e quatro meses que tem início o comportamento da representa

çao, inclusive representação social e representação do self. Ao 

mesmo tempo, a aquisição da linguagem e a complexidade cogniti

va aumentada permitem o desenvolvimento de um self categórico. 

O desenvolvimento de um sentido de self é gradual, to 

mando lugar nos primeiros dois anos de vida. Não é um fenõmeno 

independente do desenvolvimento, mas sim parte do desenvolvime~ 

to total do organismo (Lewis e Cherry, 1977). Como tal, o dese~ 

volvimento do self envolve o desenvolvimento de habilidades cog 

nitivas, perceptuais, afetivas e sociais. 
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No processo de desenvolvimento, cabe ressaltar o pa

pel fundamental dos outros com que a criança convive. Já que a 

criança no seu convívio social vai adquirindo informações a re~ 

peito de si mesma através de seus familiares ou substitutos, a 

valorização ou desvalorização que estes fazem das característi

cas da criança vao ser de suma importância para o desenvolvimen 

to do autoconceito da mesma. 

Como bem assinalam Silva e Alencar (1984), na forma

çao do autoconceito, tanto a qualidade das relações pais e fi

lhos, quanto o relacionamento professor-aluno parecem ser fato

res importantes. Desta forma, a maneira como os pais expressam 

o seu afeto para com a criança, o modo como são exercidos o con 

trole e a disciplina, o clima democrático ou autoritário no lar, 

o uso do elogio ou desaprovação em experiências ou tarefas bem 

ou mal sucedidas são fatores que contribuem para a formação de 

um autoconceito positivo ou negativo pela criança. A influência 

dos outros, da família e do meio social são primordiais na for

maçao do autoconceito. As crianças a partir dos feedbacks so-

ciais recebidos vão estruturando suas idéias a respeito delas 

mesmas. Desta forma, as diferentes instituições pelas quais a 

criança passa ao longo da vida vão ser de suma importância no 

desenvolvimento desta características da personalidade, ou seja, 

criança que sao criadas recebendo feedbacks de vários ambientes 

sociais provavelmente desenvolverão um autoconceito diverso de 

crianças que recebem quase que a totalidade de seus feedbacks 

provindos de instituições para menores abandonados. 
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Os estudos dirigidos às crianças institucionalizndns 

(por exemplo, Spitz, 1961; Bowlby, 1973; Freud, A. e Burlinghnm, 

D., 1960) apontam as sérias consequências acarretadas ao desc~ 

volvimento da criança, quando ela é criada numa instituição. 

Segundo esses autores, a separaçao da mae ou figura 

substituta juntamente com a institucionalização sem o vínculo 

afetivo acarretam um atraso no desenvolvimento da criança, 

principalmente se esta separação ocorre durante os 

anos de vida. 

As crianças institucionalizadas~ por serem 

primeiros 

criadas 

num ambiente privado de estímulos sociais externos, ficam su

jeitas apenas aos feedbacks oriundos da própria instituição. 

Assim, num local onde há centenas de crianças e poucas atenden 

tes se torna praticamente impossível a atenção individualizada. 

Dessa forma, a estruturação de um autoconceito positivo fica 

prejudicada por todo o processo de desindividualização e caren 

cia por que passa essas crianças. 

A percepçao de si favorável ou desfavorável tem sido 

apontada como um forte preditor para vários outros tipos de 

comportamento (ver, por exemplo, Biaggio e Lummertz, 1986; Ho

landa, 1986; Shiffer, Lynch - Sauer & Nadelman, 1977, Silva e 

Alencar, 1984. Porém, com relação aos estudos sobre autoconcei 

to e ineqllidade, evidências experimentais (Thibaut, 1950; Ross, 

Thibaut e Evenbeck, 1971) sugerem que quando os indivíduos se 

sentem mais competentes do que incompetentes ou ineficázeseles 
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sao mais prováveis de protestar pelo tratamento ineqÜitativo. 

Presumivelmente, o senso de competência e confiança em si mes 

mo levanta suas expectativas de protestar efetivamente contra 

o tratamento ineqÜitativo. 



CAPITULO 5 
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REAÇÕES A UM TRATAMENTO INEQOITATIVO 

Segundo Adams (1965), as consequências de urna ineqfii

dade sao bastante similares àquelas da dissonância cognitiva.C~ 

mo a dissonância, a presença da ineqfiidade cria na pessoa uma 

tensâo que e proporcional à magnitude da ineqfiidade e da mesma 

forma como a tensão causada pela dissonância, a tensão oriunda 

da ineqfiidade motivará a pessoa a eliminá-la ou reduzi-la. A 

força desta motivação será proporcional à tensão criada. Em ou

tras palavras, a presença da ineq6idade motivará a pessoa a rea 

lizar a eq6idade ou reduzir a ineq6idade e a força da motivaçâo 

variará diretamente com a magnitude da ineq6idade experienciada. 

Evidências experimentais suportam a proposição de que 

os indivíduos que participam de urna relação ineq6itativa sentem 

tensâo, independente se ele é a vítima ou o beneficiado da ine

q6idade. Experimentos realizados por Walster et aI. (1970), 

Leventhal et aI. (1969), Jacques (1961), Thibaut (1950), Mark 

(1985), Bernstein e Crosby (1980), Folger, Rosenfiel e Robinson 

(1983) indicaram que aqueles que recebem menos do que 

sentem desconforto, usualmente em forma de raiva. 

merecem 

Evidências experimentais demonstraram também que aque 

les que recebem mais do que eles merecem na relaçâo, sentem o 

desconforto, geralmente em forma de culpa (Jacques, 1961); Adams 

e Rosenbaun, 1962; Adams, 1963 e Leventhal et aI., 1969). 
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Adams discute um numero de diferentes modos de redu-

zir a tensão criada por uma ineq6idade experienciada, os quais 

estão potencialmente disponíveis para a pessoa. Tais possibil! 

dades incluem: 

1- açao para alterar os valores de algum dos quatro ítens da 

fórmula da eq6idade. 

2- distorção cognitiva, assim como, alteração dos valores per

cebidos de algum dos quatros ítens da fórmula da eq6idade. 

3- abandono da relação 

4- mudança do objeto de comparaçao 

1- Ação para alterar o valor de algum dos guatros ítens da fór

mula da eg6idade. 

As pessoas podem variar seus investimentos, aumentan 

do-os ou diminuindo-os, dependendo se ela está em vantagem ou 

em desvantagem na relação ineq6itativa. 

Aumentando seus investimentos, reduzirá o sentimento 

de ineq6idade se: 

Rpessoa 

I pessoa 

> 



46. 

Inversamente, diminuindo seus investimentos sera efe-

tivo se: 

Rpessoa < Routro 

Ipessoa Ioutro 

Pessoas podem variar seus resultados, tanto diminuin

do-os quanto aumentando-os dependendo se a ineqüidade é vantajQ 

sa ou desvantajosa. Aumentando seus resultados, reduzirá a ine-

qüidade se: 

R 
pessoa < Routro 

I outro I pessoa 

Inversamente, diminuindo seus resultados servirá a 

mesma função se: 

R pessoa 

I pessoa 
> 

R outro 

I outro 

As pessoas podem também, teoricamente, modificar os 

investimentos e resultados do outro, numa tentativa de eliminar 

a ineqüidade. 

Assim, a teoria da eqüidade afirma que quando indiví-

duos estão engajados numa relação ineqüitativa, a primeira res

posta deles será a de restabelecer a eqüidade. Quando existe um 

desequilíbrio, indivíduos podem restaurar a eqüidade mudando aI 
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gum dos quatro termos da equaçao da eqOidade. 

Um largo número de estudos mostram que prejudicadores 

restaurarão a eqüidade de suas relações aumentando os resulta

dos da vítima. Esses dados indicam que prejudicadores voluntari 

amente recompensarao seus parceiros até mesmo quando seus atos 

ineqOitativos eram não intencionais ou quando uma terceira par

te era a responsável pela distribuição da recompensa (ver Bers

cheid & Walster, 1967; Walster & Prestholdt, 1966; Schmitt & 

Maiwell, 1972). 

Um fator também que tem sido apontado como muito im

portante na determinação de uma resposta para a injustiça é o 

suporte social (Steil, 1983). Quando um forte suporte social va 

lida a percepção da situação como injusta e também ajuda a sen

tir que alguma coisa pode ser feita, as normas de justiça podem 

conduzir todas as partes a reconhecerem a injustiça das condi

ções ineqüitativas. A pessoa que prejudicou pode abandonar os 

benefícios que conseguiu, mas em troca ela restaura sua auto-es 

tima. 

Segundo Walster et aI. (1973), uma relação ineqüitati 

va e muito mais desconfortante para a vítima do que para o bene 

ficiado. Embora este possa sofrer o desconforto ao reconhecer 

que ele e participante de urna relação ineqüitativa, ele ao me-

nos tem o consolo de ser materialmente beneficiado . A vítima 

nao tem tal consolo. Além dela ser privada dos resultados mere

cidos, ela sofre o desconforto de participar de urna relação ine 
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q6itativa. Assim, um participante da relação ficará mais angu~ 

tiado quando ele é uma vítima do que quando ele é um benefici~ 

do. 

2- Alteração dos valores percebidos de algum dos quatro ítens 

da Fórmula da eq6idade. 

As pessoas podem distorcer cognitivamente tanto seus 

investimentos ou resultados como os da outra pessoa envolvida 

na relação. Porém, já que a maioria dos indivíduos são bastan

te influenciados pela realidade, distorções substanciais sao 

geralmente difíceis. 

De acordo com a teoria da dissonância cognitiva (Fe~ 

tinguer, 1957), os indivíduos modificam suas cognições num es

forço de reduzir as incongruências percebidas. Desde que tem 

sido postulado que a experiência da ineq6idade e semelhante a 

experiência da dissonância cognitiva, é razoável crer que a 

distorçâo cognitiva possa ser adotada como meio de reduzir a 

ineq6idade. 

Por várias razoes as pessoas podem estar indispostas 

ou serem incapazes de restaurar a eq6idade real. Sob algumas 

circunstâncias indivíduos podem distorcer a realidade e tentar 

convencer a eles próprios (e talvez a outros) que sua relação 

ostensivamente ineq6itativa é de fato perfeitamente justa. As

sim, indivíduos usam várias técnicas para racionalizar a ine

q6idade. Pesquisadores têm constatado que prejudicadores po-
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dem racionalizar seus atos denegrindo suas vítimas (Glass,1964), 

negando a responsabilidade de seus atos (Syker & Matza, 1957) e 

Brock & Buss, 1964), ou por minimizar os sofrimentos da vítima 

(Brock & Buss, 1962). 

Alguns fatores também podem influenciar as distorções 

cognitivas. Por exemplo, Walster, Berscheid e Barclay (1967) d~ 

monstraram que é mais provável evitar distorções quando evidên

cias objetivas futuras possam contradizer essas distorções do 

que quando evidências objetivas não estão disponíveis. Essas ob 

servações são consistentes com a expectativa de que é mais difí 

cil distorcer o familiar do que o desconhecido. Uma razao para 

isso é que a pessoa pode antecipar que seu amigo ou conhecido 

terá mais oportunidades (do que um estranho teria) de confron

tar-se com ele, mudar sua racionalização e talvez retaliar con

tra ele. 

Davis e Jones (1960) verificaram que sujeitos que ri-

dicularizavam um outro estudante, denegriram-lhe mais quando 

eles não esperavam vê-lo novamente do que quando um encontro 

era esperado. 

A vítima, por outro lado, quando considera impossível 

eliciar a restituição ou retaliar contra o prejudicador é condu 

zida ou a reconhecer que é explorada e que é frágil para fazer 

algo a respeito, ou ela pode justificar a sua exploração. Porém, 

frequentemente os indivíduos acham menos contrariante distorcer 

a realidade e justificar sua exploração do que reconhecer que o 

mundo é injusto e que eles são impotentes para buscar um tratamento 
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justo (Walster et aI., 1973). 

As vítimas podem restaurar a eq6idade psicológica de 

várias maneiras: elas podem consolar-se imaginando que a expl~ 

ração trouxe benefícios (o sofrimento engrandece e purifica); 

elas podem consolar-se pensando que o explorador algum dia vai 

ter o castigo que merece (o castigo de Deus tarda, mas nao fa

lha); elas podem convencer-se que o explorador realmente mere

ce o enorme benefício porque possui "inputs" que não eram pre

viamente reconhecidos; elas podem, ainda, autodepreciarem-se 

achando que na realidade seus "inputs" não tinham sido tão re

levantes como ela pensara anteriormente. 

3- Abandono da Relação 

Abandonar a relação pode ser uma das formas da pes

soa lidar com a ineq6idade vivenciada. Por exemplo, a transfe

rência e o absenteísmo no trabalho são formas comuns de abando 

nar o campo numa situação de emprego. Esses são meios radicais 

de lidar com a ineq6idade. A probabilidade de usá-los aumenta 

com a magnitude da ineq6idade e com a diminuição de outros mei 

os disponíveis. 

Forçar o outro a abandonar o campo, enquanto teorica 

mente é possível, indubitavelmente, seria acompanhado de ansie 

dade sobre as consequências potenciais ou simplesmente pelo 

desconforto de ter feito algo socialmente indesejável. Este as 

pecto tornar-se custoso para a pessoa. 
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4- Mudança do Objeto de Comparação 

As pessoas podem mudar o objeto de comparaçao quando 

experienciam ineqfiidade, se a pessoa e o outro estão numa rela

ção de troca com uma terceira parte. Este modo é limitado a re-

lação especificada; não é aplicável quando a pessoa e o 

estão numa relação direta. 

Escolha entre os Modos de Reduzir a Ineg6idade 

outro 

Dada a existência da ineqfiidade, alguns dos meios de 

redução descritos inicialmente estão potencialmente disponíveis 

para a pessoa. Ela pode alterar ou tentar alterar alguns dos 

quatros termos na desigualdade da fórmula, ou mudar suas cogni

ções a respeito de alguns deles, ou pode abandonar o campo, ou 

mudar a sua comparação com outro. Porém, é improvável que cada 

um dos métodos estejam igualmente disponíveis para ela psicolo

gicamente. 

Adams (1965) considera algumas proposições sobre as 

condições que determinam a escolha pela pessoa: 

1- a pessoa maximizará resultados de valência positiva e a va

lência dos resultados. 

2- ela minimizará aumentar os investimentos que sao esforçosos 

e custosos para a troca. 
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3- ela resistirá a mudanças reais e cognitivas em investimento~ 

que são centrais para o seu autoconceito e sua auto-estimu. 

4- ela sera mais resistente a mudar cognições sobre seus próprios 

resultados e investimentos do que mudar suas cognições ares 

peito dos resultados e investimentos do outro. 

5- abandono do campo será escolhido somente quando a magnitude 

da ineq6idade experienciada é alta e outros meios de reduzi

la não estão disponíveis. Afastamentos parciais, tais corno o 

absenteísmo, ocorrerao mais frequentemente e sob condições 

de baixa ineq6idade. 

6- ela será altamente resistente a mudar o objeto de sua compa

ração com outro, urna vez que este tenha se estabelecido no 

tempo. 

Walster et aI. (1978) acrescentam dois colorários corno 

urna base para a predição de qual técnica será escolhida 

restaurar a eq6idade: 

para 

• corolário 1: outras coisas sendo iguais, quanto mais adequado 

um explorador percebe urna técnica de restauração 

da eqüidade, mais provavelmente ele usará 

técnica . 

esta 

• corolário 2: outras coisas sendo iguais, quanto menos custoso 

um explorador percebe uma técnica de restauração 
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da eqüidade, mais provavelmente clp usara esta 

técnica. 

A adequação de uma técnica é definida como a exten

sao pela qual ela exatamente restaurará a eqüidade, ou seja, 

numa proporção que não seja nem mais nem menos que o suficien

te. 

o segundo corolário, que indica que considerações de 

custo afetarão a escolha da técnica para a restauração da eqüi 

dade, sugere que a auto-punição, a compensação e outras técni

cas custosas sao menos prováveis de serem escolhidas pelo explQ 

rador ou prejudicador do que técnicas de justificação se estas 

têm alguma credibilidade. 

Segundo Utne e Kidd (1980), informações adicionais 

sobre se a ineqüidade foi intencionalmente causada ou nao tam

bém vão influenciar substancialmente o sentimento advindo da 

relação inequitativa e seu comportamento subsequente. Em outras 

palavras, o desconforto ocasionado por uma ineqüidade pode ser 

diminuido consideravelmente pelo conhecimento de que a ineqüi

dade foi imposta por forças externas, que agem de fora da rela 

çao. Por exemplo, em urna relação inequitativa entre as pessoas 

A e B, o membro pouco beneficiado da dupla - pessoa A - prova

velmente se sentirá muito angustiado com o conhecimento que B 

causou a injustiça por sua livre vontade. Por outro lado, se 

A souber que a ineqüidade foi perpetuada por B não porque ele 

conscientemente e deliberadamente o quis, mas sim porque ele 
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estava agindo sob condições externas, então o desconforto da in 

justiça será substancialmente reduzido. Isto, porém, não signi

fica que ineq6idades que surgem de fatores externos são mais ju~ 

tos do que os que surgem de causas internas, mas sim que o des

conforto causado pela injustiça não será tão grande quando a 

causa da ineq6idade é vista como ocorrendo de forças que atuam 

fora do indivíduo, como quando e vista ocorrendo de forças in

ternas. Assim, ineq6idades que são atribuídas a causas intenci

onais são mais desconfortantes do que as oriundas de causas não 

intencionais. 

Com base no que foi exposto previamente, a presente 

pesquisa visa esclarecer as seguintes questões: que tipos de 

reações ocorrem frente a uma ineq6idade, quando a pessoa e be

neficiada e quando ela e a vítima da relação inequitativa? Em 

que situação a pessoa estará mais inclinada a procurar restau

rações psicológicas ou reais da eq6idade? O autoconceito sera 

uma variável de personalidade que favorece a restauração eq6i

tativa? Qual a influência do autoconceito sobre as reações psi

cológicas quando a pessoa é a vítima e quando é a beneficiada 

da ineq6idade? Quais as reações psicológicas e tipos de restau

ração da eq6idade de adolescentes que são criados em institui

çoes para menores abandonados e de adolescentes que são criados 

fora de tais instituições? 

O exame da literatura teórica e das pesquisas apontam 

um numero de predições que podem ser feitas sobre diferentes as 

pecto do estudo. Dessa forma é esperado que: 
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HIPOTESES GERAIS 

1- Haverá diferenças nas reaçoes psicológicas e nos tipos de 

restauração da eq6idade quando a pessoa é a vítima e quando 

é a beneficiada da relação. 

2- Haverá influência do autoconceito nas reaçoes psicológicas 

e nos tipos de restauração da eq6idade. 

3- Haverá diferenças nas reaçoes psicológicas e nos tipos de 

restauração da eq6idade entre adolescentes institucionaliza 

dos e adolescentes não-institucionalizados. 

HIPOTESES ESPECIFICAS 

1.1- As vítimas tentarão restaurar a eq6idade mediante a alte

ração real de algum dos quatro termos propostos pela fór

mula de Adams, enquanto os beneficiados farão alterações 

cognitivas em algum dos quatro termos. 

1.2- As vítimas ficarão mais descontentes com a situação do 

que os beneficiados. 

1.3- As vítimas avaliarão a situação como mais injusta do que 

os beneficiados. 

1.4- A condição de vítima eliciará nos sujeitos sentimentosho~ 

tis como raiva ou ódio, enquanto que a condição de benefi 
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ciado suscitará sentimentos de amizade ou gratidão em re

lação ao agente causador da incgUidadc. 

1.5- A condição de vítima eliciará nos sujeitos sentimentosho~ 

tis como raiva e ódio, enquanto que a condição de benefici 

ado suscitará sentimento de culpa em relação ao colega. 

2.1- Os sujeitos com alto autoconceito farão restaurações reais 

da eqUidade, enquanto os de baixo autoconceito farão res

taurações cognitivas tanto na condição de vítima como na 

de beneficiado. 

2.2- Quanto maior o autoconceito da vítima da relação, maior o 

sentimento de raiva sentido. 

2.3- Quanto maior o autoconceito do beneficiado da relação, ma 

ior o sentimento de culpa experimentado. 

DEFINIÇAo DAS VARIÂVEIS INDEPENDENTES 

Variável Independente 1- posição da pessoa frente ao outro na 

ineqUidade (vítima ou beneficiado). 

Variável Independente 2- autoconceito 

Variável Independente 3- adolescentes institucionalizados X 

adolescentes não-institucionalizados. 
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DEFINIÇAo DAS VARIÂVEIS DEPENDENTES 

Variável Dependente l-tipos de reaçao psicológica (sentimen

tos surgidos e avaliação da justiça da 

situação) . 

Variável Dependente 2 - restauração da eqüidade mediante alte

ração comportamental ou cognitiva da 

eqüidade. 

Obs.: as variáveis foram medidas através do questionário ( em 

anexo) elaborado para tal finalidade. 



CAPITULO 6 
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METODO 

Sujeitos 

Participaram da pesquisa 568 sujeitos, sendo 290 do 

sexo feminino e 277 do sexo masculino com idade média de 15 a

nos e desvio padrão 1,96. Destes, 64 eram adolescentes internos 

da FUNABEM e FEEM com escolaridade de 10 grau e 504 eram estu

dantes de colégios públicos e particulares de 10 e 20 grau da 

cidade do Rio de Janeiro. 

o planejamento inicial previa a obtenção do mesmo nu

mero de sujeitos institucionalizados e não institucionalizados. 

Porém, o problema da baixa escolaridade dos sujeitos instituci~ 

nalizados restringiu o número da amostra, desigualando assim a 

representatividade dos dois grupos. 

Procedimento 

Com o intuito de verificar a adequação dos instrumen

tos utilizados foi realizado um estudo piloto com 50 sujeitos, 

sendo 30 de uma escola pública e 20 da FUNABEM. 

Neste estudo inicial pretendia-se, também, testar do

is tipos de questionários - um com perguntas abertas e o outro 

com perguntas fechadas. 

Permaneceu no estudo o segundo questionário, haja vis 
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to que o primeiro recebeu muitas respostas em branco, ou do ti-

po "não sei". 

Após o pré-teste, alguns termos dos instrumentos que 

apresentaram alguma dificuldade de compreensão foram modifica-

dos. 

Na aplicação da pesquisa, os sujeitos foram abordados 

em sala de aula pelo examinador que lhes solicitava que respo~ 

dessem o mais sinceramente possível e que procurassem se imagi-

nar vivenciando a situação apresentada. Após todos os esclareci 

mentos foram distribuídos a escala de autoconceito de Janis e 

Fie1d, revisada por Eagly (1967)1 e o questionário relativo a 

situação de ineqftidade. Duas condições foram criadas - a de ví-

tima e a de beneficiado - e distribuídas de forma aleatória aos 

sujeitos. 

A estória narrada na condição de vítima era a seguin-

te: 

"Na sua escola houve um concurso, no qual o melhor 

trabalho realizado numa disciplina iria ser premiado com uma 

excursao de 15 dias com tudo pago a qualquer estado do Brasil, 

a ser escolhido pelo vencedor. Os professores que julgaram os 

trabalhos de todos os alunos disseram que o trabalho que voce 

1- Estudos realizados por Crano, Crano e Biaggio (1983) epos 
teriormente por Rodrigues (1986) apresentaram dados psicomé= 
tricos que confirmam a adequação da escala para o uso no B~a 
silo 
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fpz era o melhor da escola. Porém, o Diretor da escola, no mo

mento de anunciar o vencedor do concurso, elegeu um colega seu, 

cujo trabalho tinha sido colocado em 30 lugar pelos professQ 

res. Pelo que se sabe, este seu colega era muito amigo do Dire 

tor". 

Na condição de beneficiado quem recebeu o prêmio era 

a própria pessoa em vez do colega, embora o seu trabalho tives 

se sido colocado em 3Q lugar. 

As perguntas formuladas a seguir investigavam a sit~ 

açao do sujeito frente à situação, o grau de justiça referente 

à atuação do Diretor da escola, o grau de justiça da decisão 

tornada pelo próprio sujeito, bem corno sentimentos em relação ao 

colega e ao Diretor. 

Os exemplares dos dois tipos de questionários utili

zados e de escala de autoconceito encontram-se no anexo 2. 



CAPITULO 7 
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RESULTADOS 

Os resultados foram analisados em três etapas: 

Na primeira, constam todas as respostas dadas nas 

duas condições criadas: a de vítima e a de beneficiado da rela 

çao. 

Na segunda parte, as mesmas questões foram analisa

das de forma que fossem diferençadas as respostas dos grupos 

de sujeitos institucionalizados e não-institucionalizados. 

Na terceira etapa, foi feito o cruzamento da variá

vel autoconceito com as respostas dadas nas condições de víti

ma e de beneficiado da situação ineqüitativa. 
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PARTE I 

1- Restauração real e cognitiva da eq6idade nas condições de ví 

tima e beneficiado. 

Tanto na condição de vítima como na de beneficiado, os 

sujeitos preferiram restaurar de fato a eq6idade mediante um 

possível comportamento do que alterarem suas cognições a respei 

to da situação. 

Como mostra a Tabela 1, na condição de vítima houve 

uma diferença acentuada entre as respostas afirmativas (fazer 

algo que modificasse a situação) e as respostas negativas ( não 

alterar a situação e sim mudar as cognições), ou seja, a maiori 

a das pessoas (68%) escolheu a alternativa "sim". 

Na condição de beneficiado (Tabela 2) a maioria dos 

sujeitos (69%) também preferiu modificar a situação (alternati

va "sim"), enquanto que 31% optou por não fazer nada a respeito 

(alternativa "não"). 

Quanto ao tipo de restauração real da eq6idade que e 

escolhido, ou seja, o comportamento que provavelmente seria ado 

tado caso vivenciassem esta situação, é interessante notar que 

tanto na condição de vítima como na de beneficiado, a maioria 

preferiu alterar de fato seus resultados, aumentando-os na con

dição de vítima e diminuind~rndo beneficiado (p <.01). 
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TABELA 1 

CONDIÇAo DE VITIMA 

RESTAURAÇAo REAL RESTAURAÇAo COGNITIVA 

(alternativa sim) (alternativa não) 

N % N % 

Diminuição dos própri 
42 15 11 4 

os investimentos 

Aumento dos próprios * 

resultados 
138 49 43 15 

Aumento dos investi-

mentos do outro 5 2 27 la 

Diminuição dos resul-

tados do outro 7 2 la 3 

TOTAL 192 68 92 32 

(*) x 2 = 57,04 gl = 3 P < .01 
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TABELA 2 

CONDIÇAo DE BENEFICIADO 

RESTAURAÇAo REAL RESTAURAÇAo COGNITIVA 

(alternativa sim) (alternativa não) 

N % N % 

Aumento dos próprios 

investimentos 43 15 35 12 

Diminuição dos pro- * 

prios resultados 
121 43 17 6 

Diminuição do inves-

timento do outro 21 7 8 3 

Aumento dos resulta-

dos do outro 10 4 29 10 

TOTAL 195 69 89 31 

(*) x 2 = 66 gl = 3 P .01 

~ interessante notar que a maioria dos sujeitos que 

restauram a eqüidade na relação mediante alteração cognitiva, 

tanto na condiçao de vítima corno na de beneficiado, fizeram-na 

de modo que racionalizassem aspectos positivos de sua própria 

pesso~ ou seja, aumentando seus próprios resultados na condição 

de vítima e aumentando seus investimentos na condição de benefi 

ciado. 

• 
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2. Apreciação da decisão tornada pelo Diretor 

Ao serem comparadas as apreciacões a respeito da deci 

sao tornada pelo Diretor, verifica-se que na condicão de vítima 

urna proporção significativamente maior de sujeitos (P{ .001) fi 

cou mais descontente com tal decisão do que na condição de bene 

ficiado. 
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TABELA 3 

o QUANTO GOSTOU DA DECISÂO 

TOMADA PELO DIRETOR 

CONDIÇÂO DE VITIMA CONDIÇÂO DE 

BENEFICIADO 

N % N % 

* Nem um pouco 211 75 140 50 

Pouco 23 8 38 14 

Mais ou menos 39 14 65 23 

Muito 9 3 37 13 

Total 282 100 280 100 

( * ) Z = 6,10 P , .001 

3- Avaliação da justiça da decisão do Diretor 

Como pode ser observado pelos dados que constam na 

Tabela 4, a decisão do Diretor foi considerada como muito mais 

injusta pelos sujeitos na condição de vítima do que na de bene

ficiado, ou seja, dentre os alocados na primeira condição, 55% 

gradua tal decisão como muito injusta, enquanto que na segunda 

condição, apenas 36% avalia desta mesma maneira. 
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TABELA 4 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBUIDO 

A DECISAo DO DIRETOR 

CONDIÇAo DE VITIMA CONDIÇAo DE 

BENEFICIADO 

N % N % 

* Muito injusta 154 55 98 36 

Injusta 92 33 106 38 

Justa 29 10 56 20 

Muito justa 5 2 17 6 

Total 280 100 277 100 

( *) Z = 4,51 P < .001 

4. Grau de Justiça atribuído a própria decisão. 

Quanto à avaliação da justiça da própria decisão toma 

da pelo sujeito, tanto na condição de vítima como na de benefi

ciado (Tabela 5), a maioria dos sujeitos considerou sua decisão 

como justa ou muito justa. 
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TABELA 5 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBUIDO 

APROPRIA DECISAo 

CONDIÇAo DE VITIMA CONDIÇAo DE 

BENEFICIADO 

N % N % 

Muito injusta 15 5 16 6 

Injusta 11 4 29 10 

Justa 144 52 120 43 

Muito justa 109 39 114 41 

Total 279 100 279 100 

5- Sentimentos surgidos em relação ao Diretor 

Diversamente do esperado, os sentimentos predominan

tes dos sujeitos na condição de vítima não são a raiva ou o ó

dio, mas sim o desprezo. 

Na condição de beneficiado, o sentimento mais pronun 

ciado também não foi amizade ou gratidão, mas sim a indignação 

(p <' .05 em ambas as condições, como mostram as Tabelas 6.1 e 

6.2) . 
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TABELA 6.1 

CONDIÇÃO DE VITIMA 

N % 

Raiva 54 19 

Indiferença 59 21 

* Desprezo 73 26 

Indignação 57 21 

Ódio 36 13 

Total 279 100 

(*) x 2 = 12,59 gl = 4 P < .05 

TABELA 6.2 

CONDIÇÃO DE BENEFICIADO 

N % 

Indiferença 52 19 

Amizade 67 24 

* Indignação 83 30 

Gratidão 77 27 

Total 279 100 

(*) x 2 = 7,89 gl = 3 p< .05 
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6. Sentimentos surgidos em relação ao colega. 

Em relação ao colega, o sentimento que mais surgiu 

nos sujeitos na condição de vítima foi a indiferença e na con 

dição de beneficiado foi a amizade (ver Tabelas 7.1 e 7.2, on 

de p ( 0.1 em ambas as condições). 

TABELA 7.1 

CONDIÇÃO DE VíTIMA 

N % 

Raiva 39 14 

Inveja 12 4 

* Indiferença 130 48 

Desprezo 32 12 

Indignação 46 17 

Ódio 14 5 

Total 273 100 

(*) x 2 = 210,69 gl = 5 p ( .01 
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TABELA 7.2 

CONDIÇ1\O DE BENEFICIADO 

N % 

Raiva 13 5 

Remorso 38 14 

Indiferença 41 15 

* Amizade 126 45 

Culpa 60 21 

Total 278 100 

* x 2 = 133 gl = 4 P < .01 
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PARTE 11 

7- Restauração real e cognitiva da eqüidade feita por adolesce~ 

tes institucionalizados e não-institucionalizados na 

çao de vítima. 

condi 

Como mostra a Tabela S, na condição de vítima, tanto 

os sujeitos não-institucionalizados como os institucionalizados 

preferiram, em sua maioria, restaurar a eqüidade mediante uma 

alteração real da situação, ou seja, 68% de ambos os grupos op

tou por tal categoria de respostas. 

No entanto, a diferença entre os dois grupos consiste 

na opçao escolhida para a restauração real da eqüidade. Enquan

to o grupo não-institucionalizado prefere aumentar seus própri 

os resultados (p<.Ol), o grupo institucionalizado opta por di

minuir seus próprios investimentos. 
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TABELA 8 

Restauração real e cognitiva da eqüidade no grupo 
não-institucionalizado e no grupo institucionalizado 

na condição de vítima 

diminuição 
dos próprios 
investimentos 

aumento dos 
próprios 
resultados 

aumento dos 
investimentos 
do outro 

diminuição 
dos resulta
dos do outro 

Total 

Grupo 
não-institucionalizado 

Grupo 
institucionalizado 

restauração 
real 

(alter.sim) 

restauração restauração restauração 
cognitiva 

(alter. não) 
cognitiva real 

(alter.não) (alter. sim) 

N % N % 

28 11 9 4 

131 53 41 16 

4 2 23 9 

4 2 7 3 

167 68 80 32 

Teste do qui-quadrado 
para as respostas do gru 
po não-institucionaliza= 
do = 50,51 
g1 = 3 P ( .01 

N % N % 

14 38 2 5 

7 19 3 8 

1 3 4 11 

3 8 3 8 

25 68 12 32 

Teste do qui-quadrado 
para as respostas do 
grupo institucionali
zado = 9,16 
g1 = 3 P ( .05 
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8- R~stauração real e cognitiva da eqÜidade feita por adolesce~ 

tes institucionalizados e não-institucionalizados na condi

çao de beneficiado. 

Na condição de beneficiado (Tabela 9), o grupo nao-

institucionalizado e o grupo institucionalizado se diferenciam 

novamente. Enquanto que no primeiro a maioria preferiu a real 

diminuição de seus próprios resultados (não aceitação do pre

mio) (p <. Dl), no segundo os maiores percentuais se concentram 

na opçao que se refere à diminuição real dos investimentos do 

outro e na restauração cognitiva que aumenta os resultados do 

outro (p < .05) . 
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TABELA 9 

Restauração real e cognitiva da eqüidade no grupo 
não-institucionalizado e no grupo institucionalizado 

na condição de beneficiado 

Grupo Grupo 
não-institucionalizado institucionalizado 

restauração restauração restauração restauração 
real cognitiva real cognitiva 

(alter. sim) (alter .não) (alter . sim) (alter .não) 

N % N % N % N % 

aumento dos 
próprios 37 15 34 14 6 15 1 3 

investimentos 

diminuição 
dos próprios 115 47 14 6 6 15 3 8 
resultados 

diminuição do 
investimento 12 5 5 2 9 23 3 8 

do outro 

aumento dos 
resultados 8 3 20 8 2 5 9 23 

do outro 

Total 172 70 .73 30 23 58 16 42 

Teste do qui-quadrado Teste do qui-quadrado 
para as respostas do para as respostas do 
grupo não-instituciona- grupo institucionaliza-
lizado = 59,13 do = 11,17 
gl = 3 P <- .01 gl = 3 P ( .05 
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9- Apreciação da decisão tomada pelo Diretor 

Como pode ser observado na Tabela 10, na condição de 

vítima, os dois grupos diferem na apreciação da decisão do Di

retor. O grupo de adolescentes não-institucionalizados respon

de em uma proporção significamente maior (p (.001) que nao 

gostou da decisão. Já o grupo de adolescentes institucionaliz~ 

dos se divide entre os que não gostaram e os que gostaram da 

decisão do Diretor, ou seja, mesmo numa situação de ineqfiidade 

que leva a um prejuízo, os adolescentes institucionalizadosnão 

manifestam numa maioria significativa o seu 

com a situação. 

descontentamento 

Na condição de beneficiado (Tabela 11), os dois gru 

pos tiveram as mesmas reações da condição anterior, ou seja, o 

grupo de adolescentes não-institucionalizados responde numa 

proporçao significativamente maior (p ( .01) que não apreciou 

a decisão do Diretor. 
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TABELA 10 

CONDIÇÂO DE VITIMA 

O QUANTO GOSTOU DA DECISÂO TOMADA PELO DIRETOR 

Grupo não-insti 
tuciona1izado -

Grupo institu 
ciona1izado -

N % N % 

Nem um pouco 199 81* 12 33 

Pouco 15 6 8 22 

Mais ou menos 29 12 10 28 

Muito 3 1 6 17 

Total 246 100 36 100 

(* ) Z = 7,61, P < .001 

TABELA 11 

CONDIÇÂO DE BENEFICIADO 

O QUANTO GOSTOU DA DECISÂO TOMADA PELO DIRETOR 

Grupo não-insti Grupo institu 
tuciona1izado - ciona1izado -

N % N % 

Nem um pouco 129 53* 11 29 

Pouco 29 12 9 24 
-

Mais ou menos 57 24 8 21 

Muito 27 11 10 26 

Total 242 100 38 100 

(* ) Z = 2,76, P ( .01 
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10- Grau de justiça da atuação do Diretor 

Como mostram os dados da Tabela 12, os dois grupos 

(não-institucionalizado e institucionalizado), diferiram tam

bém na avaliação da justiça da atuação do Diretor, ou seja, 

uma proporção significativamente maior (p ~.001) de sujeitos 

do grupo não-institucionalizado considerou a decisão do Dire

tor como muito injusta. 

No grupo institucionalizado, 47% chega a avaliar tal 

decisão como justa ou muita justa. 

Na condição de beneficiado (Tabela 13), o comporta

mento dos dois grupos é semelhante ao da condição de vítima, 

ou seja, uma proporção significativamente maior dos sujeitos 

no grupo não-institucionalizado avaliou a decisão como muito 

injusta. 
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TABELA 12 

CONDIÇÂO DE V1TIMA 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBU1DO A DECISÂO DO DIRETOR 

Grupo não-insti Grupo institu-
tucionalizado - cionalizado 

N % N % 

Muito injusta 145 59* 9 25 

Injusta 82 34 10 28 

Justa 14 6 15 42 

Muito justa 3 1 2 5 

Total 244 100 36 100 

( *) Z = 3,86, P < .001 

TABELA 13 

CONDIÇÂO DE BENEFICIADO 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBUíDO A DECISÂO DO DIRETOR 

Grupo não-insti Grupo institu 
tucionalizado - cionalizado -

N % N % 

Muito injusta 92 38* 6 16 

Injusta 95 40 11 30 

Justa 41 17 15 41 

Muito justa 12 5 5 13 

Total 240 100 37 100 

(* ) Z = 2,62, P <:. • 01 
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11- Grau de justiça atribuído a própria decisão. 

Na avaliação da justiça da própria decisão tornada p~ 

los sujeitos, os dois grupos apresentaram respostas semelhan-

tes tanto na condição de vítima (Tabela 14), corno na condição 

de beneficiado (Tabela 15), ou seja, independente de qual foi 

a decisão escolhida para restaurar a eqüidade, a maioria dos 

sujeitos em ambos os grupos consideram-na justa ou muito justa. 

TABELA 14 

CONDIÇAo DE VITIMA 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBUIDO A PRÓPRIA DECISAo 

Grupo não-insti 
tuciona1izado -

Grupo institu 
ciona1izado -

N % N % 

Muito injusta 12 5 3 8 

Injusta 8 3 3 8 

Justa 130 54 14 39 

Muito justa 93 38 16 45* 

Total 243 100 36 100 

(* ) Z = 0,80 nao significativo 
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TABELA 15 

CONDIÇAo DE BENEFICIADO 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBU1DO A PRÚPRIA DECISAo 

Grupo não-insti Grupo institu-
tucionalizado - cionalizado 

N % N % 

Muito injusta 13 5 3 8 

Injusta 23 10 6 16 

Justa 105 43 15 41 

Muito justa 101 42 13 35* 

Total 242 100 37 100 

(*) Z = 0,81 nao significativo 

12- Sentimentos surgidos em relação ao Diretor. 

Como pode ser observado pelas Tabelas 16 e 17, os su-

jeitos não-institucionalizados manifestam mais sentimentos hos-

tis em relação ao Diretor tanto na condição de vítima como na 

de beneficiado da ineqüidade. 

Ao compararem-se os dois grupos na condição de vítima 

(Tabela 16), verifica-se que no grupo não-institucionalizado o 

sentimento de raiva é significativamente maior do que no grupo 

institucionalizado (p ( .05) e este grupo, por outro lado, mani 

festa também de modo significativo (p ~.001) mais indiferença 

do que aquele em relação ao Diretor. 



84. 

Na condição de beneficiado (Tabela 17), o grupo nüo-

institucionalizado demonstra significativamente mais indignação 

em relação ao Diretor do que o grupo institucionalizado (p(. 01). 

TABELA 16 

CONDIÇAo DE VITIMA 

SENTIMENTOS SURGIDOS EM RELAÇAo AO DIRETOR 

Grupo não-insti 
tucionalizado -

Grupo institu 
cionalizado -

N % N % 

Raiva 52 21* 2 6 

Indiferença 43 18 16 46** 

Desprezo 63 26 10 29 

Indignação 53 22 4 11 

Ódio 33 13 3 8 

Total 244 100 35 100 

( *) Z = 2,14 P ( .05 (**) Z = 4 P L... .001 
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TABELA 17 

CONDIÇAo DE BENEFICIADO 

SENTIMENTOS SURGIDOS EM RELAÇAo AO DIRETOR 

Grupo não-instit~ Grupo insti-
cionalizado tucionalizado 

N % N % 

Indiferença 47 19 5 13 

Amizade 54 22 13 35 

Indignação 79 33* 4 11 

Gratidão 62 26 15 41 

Total 242 100 37 100 

( * ) Z = 2,72 P ( .01 

13- Sentimentos surgidos em relação ao colega. 

Na condição de vítima (Tabela 18), embora o sentimento 

frequentemente citado em relação ao colega em ambos os gru-

pos seja a indiferença, no grupo institucionalizado, este sen-

timento é muito mais proeminente do que no grupo não-instituci 

onalizado (p < .02). 

Outra diferença se mostra relevante quanto ao sentimen 

to de indignação com o colega que aparece também de modo signi 

ficativamente maior no grupo não-institucionalizado (p ( .05). 
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Na condição de beneficiado (Tabela 19), a diferençD 

entre os dois grupos se concentra de modo significativo nos 

sentimentos de indiferença maior no grupo institucionalizado 

(p/ .001) e no de culpa que é maior no grupo não-instituciona 

lizado (p/.05). 

TABELA 18 

CONDIÇAo DE VITIMA 

SENTIMENTOS SURGIDOS EM RELAÇAo AO COLEGA 

Grupo não-insti Grupo insti 
tucionalizado - tucionalizado 

N % N % 

Raiva 37 15 2 6 

Inveja 9 4 3 9 

Indiferença 108 45 22 67* 

Desprezo 29 12 3 9 

Indignação 45 19** 1 3 

Ódio 12 5 2 6 

Total 240 100 33 100 

(*) Z = 2,37 P 
/ 

'-.- .02 (**) Z = 2,29 P / .05 <--
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TABELA 19 

CONDIÇAo DE BENEFICIADO 

SENTIMENTOS SURGIDOS EM RELAÇAo DO COLEGA 

Grupo não-instit~ Grupo institu-
cionalizado' ciona1izado 

N % N % 

Raiva 8 3 2 6 

Remorso 33 14 6 17 

Indiferença 30 12 12 33* 

Amizade 113 47 13 36 

Culpa 57 24** 3 8 

Total 241 100 36 100 

( * ) Z = 3,29 p/ .001 (**) Z = 2,16 P / .05 <..... 
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PARTE III 

14- Autoconceito x Restauração real e cognitiva da eqüidade. 

Na condição de vítima (Tabela 20), houve uma diferen 

ça significativa (p~ .01) nas respostas de restauração da eqüi 

dade entre os sujeitos com alto autoconceito e os de baixo au

toconceito, ou seja, ao se comparar os percentuais totais de 

ambos os grupos, no que concerne a categoria de respostas de 

restauração real (alteração comportamental) da eqüidade, veri

ficou-se que 84% dos sujeitos com elevado autoconceito optam 

pela restauração real da eqüidade e apenas 61% dos sujeitos 

com baixo autoconceito agem desse modo. 

Ao se comparar cada tipo de resposta dada por ambos 

os grupos, observa-se que as diferenças significativas ocorrem 

na opçao que se refere ao aumento de resultados. Enquanto os 

sujeitos com alto autoconceito preferem aumentar seus resulta

dos de uma maneira concreta, os de baixo autoconceito os aumen 

tam cognitivamente. 

Na condição de beneficiado (Tabela 21) nao há dife

rença significativa nos percentuais de ambos os grupos (alto e 

baixo autoconceito) no que se refere ao somatório total das 

respostas de restauração real da eqüidade (alteração comporta

mental), ou seja, 77% dos sujeitos com alto autoconceito afir

mam que fariam algo para alterar a situação e 65% dos de baixo 
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autoconceito também agiriam desse modo. Porém, é interessante 

notar que quando se examina cada alternativa separadamente, as 

diferenças entre os grupos emergem: enquanto os sujeitos com 

elevado autoconceito preferem de maneira significativamente 

superior aos de baixo autoconceito (p ( .05) diminuir seus pr.§. 

prios resultados (não aceitando o prêmio), os de baixo auto-

conceito optam por aumentar os resultados do colega (trazer um 

presente), ou então, restaurar cognitivamente a eqftidade de 

forma que aumente os resultados do colega (elogio dos profes-

sores) . 
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TABELA 20 

CONDIÇÃO DE VITIMA 

AUTOCONCEITO X RESTAURAÇÃO REAL E 
COGNITIVA DA EQUIDADE 

RESTAURAÇÃO REAL RESTAURAÇÃO COGNITIVA 

ALTO AUTOC. BAI XO AUTOC . ALTO AUTOC. BAIXO AUTOC. 

N % N % N % N % 

Diminuição 
dos próprios 8 13 11 20 3 5 2 3 
investimentos 

Aumento dos ** *** próprios re 41 67 18 32 4 6 12 22 
su1tados 

Aumento dos 
investimen- 1 2 1 2 3 5 6 11 
tos do outro 

Diminuição dos 
resultados do 1 2 4 7 - - 2 3 
outro 

* Total 51 84 34 61 10 16 22 39 

(* ) Z = 2,80 P l... .01 
(**) Z = 3,80 p Lo. .001 
(***) Z = 2,49 P <- .02 
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TABELA 21 

CONDIÇAo DE BENEFICIADO 

AUTOCONCEITO X RESTAURAÇAo REAL E 
COGNITIVA DA EQUIDADE 

RESTAURAÇAo REAL RESTAURAÇÂO COGNITIVA 

ALTO AUTOC. BAI XO AUTOC • ALTO AUTOC. BAIXO AUTOC. 

N % N % N % N % 

Aumento dos 
próprios 11 17 10 16 8 12 5 8 

investimentos 

Diminuição * dos próprios 33 52 20 33 2 3 4 7 
resultados 

Diminuição 
do investimen 5 8 5 8 3 5 2 3 -to do outro 

Aumento dos *** ** resultados - - 5 8 2 3 10 17 
do outro 

Total 49 77 40 65 15 23 21 35 

( * ) Z = 2,15 P < .05 
(**) Z = 2,28 P < .05 
(***) Z = 2,80 P/ .01 
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15- Autoconceito x Apreciação da Decisão do Diretor. 

Como pode ser observado pelos dados da Tabela 22, os 

sujeitos com alto autoconceito diferem significativamente dos 

de baixo autoconceito apenas na condição de vítima, quando 90% 

dos sujeitos com alto autoconceito afirmam que nao 

nem um pouco da decisão tomada pelo Diretor. 

gostaram 

TABELA 22 

o QUANTO VOC~ GOSTOU DA DECISÂO TOMADA PELO DIRETOR 

CONDIÇÂO DE VITIMA CONDIÇÂO DE BENEFICIADO 

ALTO AUTOC. BAIXO AUTOC. ALTO AUTOC. BAIXO AUTOC. 

N % N % N % N % 

* Nem um pouco 55 90 35 62 37 58 26 44 

Pouco - - 5 9 5 8 11 18 

Mais ou menos 4 7 11 20 12 19 17 28 

Muito 2 3 5 9 10 15 6 10 

Total 61 100 56 100 64 100 60 100 

(* ) Z = 3,54 P ~ .001 
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16- Grau de justiça atribuído a decisão do Diretor. 

Quanto à avaliação de quao justa foi a decisão do Di 

retor, houve urna pequena tendência dos sujeitos com alto auto

conceito graduarem tal decisão corno mais injusta do que os de 

baixo autoconceito nas duas condições (Tabela 23), porém a di

ferença não é significante estatisticamente. 

TABELA 23 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBUíDO A DECISÃO DO DIRETOR 

CONDIÇÃO DE VíTIMA CONDIÇÃO DE BENEFICIADO 

ALTO AUTOC. BAIXO AUTOC. ALTO AUTOC. ~AIXO AUTOC. 

N % N % N % N % 

Muito injusta 41 67 29 53 26 41 23 39 

Injusta 18 30 15 27 24 37 18 30 

Justa 2 3 9 16 10 16 14 24 

Muito justa - - 2 4 4 6 4 7 

Total 61 100 55 100 64 100 59 100 
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17- Grau de justiça atribuído a própria decisão. 

Como pode ser visto na Tabela 24, em ambas as condi-

çoes, os sujeitos com alto autoconceito avaliam a própria de~! 

são como muito justa numa proporção significativamente maior 

do que 05 sujeitos com baixo autoconceito. 

TABELA 24 

GRAU DE JUSTIÇA ATRIBUIDO A PRÚPRIA DECISAo 

CONDIÇAo DE VITIMA CONDIÇAo DE BENEFICIADO 

ALTO AUTOC. BAIXO AUTOC. ALTO AUTOC. BAIXO AUTOC. 

N % N % N % N % 

Mui to Injusta 6 10 4 7 5 8 5 9 

Injusta 2 4 3 6 2 3 10 17 

Justa 22 37 32 58 23 36 25 42 

* ** Muito Justa 29 49 16 29 34 53 19 32 

Total 59 100 55 100 64 100 59 100 

(* ) Z = 2,22 P .r:::: .05 
(**) Z = 2,36 P .( .02 
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18- S~ntimentos surgidos em relação ao colega. 

Quanto aos sentimentos surgidos em relação ao colega, 

ambos os grupos (alto e baixo autoconceito) na condição de víti 

ma (Tabela 25) manifestam, na maioria, indiferença; a diferença 

entre os dois grupos sobressai de modo significativo apenas no 

sentimento de inveja que aparece mais nos sujeitos com baixo au 

toconceito. 

Já na condição de beneficiado (Tabela 26), os senti

mentos surgidos em ambos os grupos aparecem em proporçoes seme

lhantes. 
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TABELA 25 

SENTIMENTOS SURGIDOS EM RELAÇAo AO COLEGA 

CONDIÇAo DE VITIMA 

ALTO AUTOCONCEITO BAIXO AUTOCONCEITO 

N % N % 

Raiva 14 24 7 13 

* Inveja - - 7 13 

Indiferença 22 38 24 45 

Desprezo 5 9 5 10 

Indignação 11 19 7 13 

Ódio 6 10 3 6 

Total 58 100 53 100 

( *) Z = 2,88 P < .01 
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TABELA 26 

SENTIMENTOS SURGIDOS EM RELAÇAo AO COLEGA 

CONDIÇAo DE BENEFICIADO 

ALTO AUTOCONCEITO BAIXO AUTOCONCEITO 

N % N % 

Raiva 3 5 3 5 

Remorso 7 11 10 17 

Indiferença 11 17 7 12 

Amizade 30 48 26 44 I 

Culpa 12 19 13 22 

Total 63 100 59 100 
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19- Sentimentos surgidos em relação ao Diretor. 

t interessante notar que tanto na condição de vítima 

como na de beneficiado o grupo com alto autoconceito manifesta 

de modo significativo sentimentos mais hostis em relação ao Di 

retor do que os sujeitos com baixo autoconceito. 

Como pode ser notado pela Tabela 27, os sentimentos 

que diferenciam os dois grupos na condição de vítima, numa 

proporçao significativa, sao a raiva no grupo com alto autocon 

ceito e a indiferença no grupo com baixo autoconceito. 

Na condição de beneficiado (Tabela 28), enquanto o 

grupo com alto autoconceito manifesta de modo significativamen 

te maior a indignação, o grupo com baixo autoconceito apresen

ta o sentimento de gratidão. 
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TABELA 27 

SENTIMENTOS EM RELAÇAo AO DIRETOR 

CONDIÇAo DE VITIMA 

ALTO AUTOCONCEITO BAIXO AUTOCONCEITO 

N % N % 

* Raiva 21 35 8 15 

** Indiferença 6 10 13 24 

Desprezo 13 22 13 24 

Indignação 12 20 16 29 

Odio 8 13 5 8 

Total 60 100 55 100 

(*) Z = 2,50 P ~ .02 

(**) Z = 2,05 p~ .05 
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TABELA 28 

SENTIMENTOS EM RELAÇÃO AO DIRETOR 
1--

CONDIÇÃO DE BENEFICIADO 

ALTO AUTOCONCEITO BAIXO AUTOCONCEITO 

N % N % 

Indiferença 9 14 14 24 

Amizade 17 27 10 17 

* Indignação 23 36 12 20 

* Gratidão 15 23 23 39 

Total 64 100 59 100 

(* ) Z = 1,96 P == .05 
(**) Z = 1,92 P < .06 
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DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Os resultados desta pesquisa permitem a comprovaçao 

parcial da primeira hipótese específica formulada (hipóteses 1. 

1) • 

Era esperado que na condição de vítima os sujeitos fi 

zessem algumas alterações comportamentais (restauração real da 

eqftidade) e na condição de beneficiado ocorressem alterações 

cognitivas, baseado nas formulações de Walster et. aI. (1973) de 

que o limiar para a restauração da eqftidade quando a pessoa e a 

beneficiada é mais alto do que na situação de vítima, pois pelo 

fato desses receberem alguma compensação na relação, eles seriam 

mais relutantes em alterá-la. 

Steil (1983) também endossa que para os super-recompe 

sados reconhecerem a existência da injustiça e se disporem a m~ 

di ficar a situação, é necessário um suporte social mais vigoro

so do que o requerido para os sub-recompensados ou vítimas da 

relação. 

Como os resultados mostraram, ambos os grupos preferi 

ram restaurar a eqüidade mediante a alteração comportamental 

(real) do que a restauração cognitiva. 

As vítimas, como era esperado, tentam a restauração 

real da eqüidade e, preferencialmente, optam por reaver seus r~ 

sultados. Porém, os beneficiados, surpreendentemente, não buscam 
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restaurar cogni ti vamente a eqüidade, mas sim, restaurar a eqüi 

da de de forma real e escolhem justamente a restauração que os 

leva a diminuir os resultados auferidos, recusando o prêmio que 

lhes foi oferecido (P( .01). 

Esse tipo de restauração escolhida pelos beneficiados 

entra em contradição com o verificado no estudo de Dela Coleta 

e Siqueira (1986), no qual os sujeitos super-recompensados con

sideravam inadequado diminuir seus resultados numa situação de 

trabalho. 

A diferença encontrada nos dois estudos, entretanto, 

pode ser devido ao tipo e extensão da situação inequitativa cri 

ada, ou seja, os contextos e a gravidade das ineqüidades foram 

distintos. 

Na presente pesquisa, é provável que o caráter públi

co da situação, ou seja, uma ineqüidade sendo fortemente presen 

ciada por todos os colegas e professores de uma instituição de 

ensino, tenha induzido os sujeitos na condição de beneficiado a 

renunciarem ao prêmio que lhes foi outorgado pelo Diretor. Os 

sujeitos na condição de vantagem inequitativa possivelmente se 

sentiram envergonhados de serem coniventes com uma situação prQ 

fundamente inequitativa e de, por outro lado, terem que se con

frontar com os colegas e professores posteriormente, quando re

tornassem da excursão. 

Quanto ao grau de descontentamento com a decisão do 
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Diretor, como predito pela hipótese 1.2, os sujeitos da condi

ção de vítima ficaram numa proporçao significativamente maior 

do que os da condição de beneficiado (p<.OOl) mais desconten

tes com a situação inequitativa e também avaliaram-na como mais 

injusta (p nOD, o que confirma a hipótese 1.3. Estes dados 

vão de encontro ao estudo realizado por Fine (1981), o qual de 

tectou que as vítimas eram mais sensíveis à injustiça da aloca 

çao feita por um juiz. Austin e Walster (1974) também verifica 

rarn que sujeitos em desvantagem ficavam menos satisfeitos com 

a distribuição do que os sujeitos que eram super-recompensados. 

Os sentimentos que surgiram frente ao agente respon

sável pela ineqüidade foram diversos do previsto na hipótese 1. 

4. Na condição de vítima, os sujeitos sentiram numa proporçao 

significativa (p < .05) nao a raiva ou o ódio, mas sim o 

desprezo. Apesar deste último não ser um estado emocional tão 

forte como a raiva ou o ódio é também desconfortante. 

Na condição de beneficiado, embora um bom numero de 

sujeitos tenha sentido amizade ou gratidão, o sentimento mais 

pronunciado foi a indignação, o que também denota um estado e

mocional desconfortante. 

Estes resultados parecem indicar, portanto, que uma 

super-recompensa por si só não é capaz de gerar sentimentos p~ 

sitivos frente ao agente responsável, ou seja, uma situação i

nequitativa pode ser uma variável poderosa que interfere nos 

sentimentos dos sujeitos frente ao alocador, mesmo que este 
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esteja lhes trazendo benefícios. 

As atitudes frente ao alocador de recompensas, entre

tanto, ainda estão longe de ser conclusivas. 

Garrett e Libby (1973) e Libby e Garrett (1974) veri

ficaram que as pessoas super-recompensadas demonstravam gostar 

significativamente mais de um alocador do que as pessoas sub-re 

compensadas. Outros estudos são necessários ainda para um melhor 

esclarecimento desta questão. 

No que concerne aos sentimentos surgidos em relação 

ao colega, a hipótese formulada 1.5 também não foi confirmada. 

Na condição de vítima, os sujeitos não sentiram raiva em rela

ção ao colega, mas sim indiferença (p Z.Ol) e na condição de 

beneficiado, o sentimento proeminente foi a amizade (p <.01) e 

não a culpa. 

Os sentimentos mais desconfortantes corno a raiva ou 

o ódio provavelmente não foram os mais frequentes na condição de 

vítima, devido ao colega beneficiado não haver tido particip~ 

ção na ocorrência da situação inequitativa, ou seja, ele não foi 

o agente causador da inequidade. Corno bem assinalam Utne e Kidd 

(1980), as atribuições causais podem afetar o desconforto da 

inequidade devido aos vários significados que elas podem condu

zir em circunstãncias inequitativas. Assim, fatores corno a in

tencionalidade e responsabilidade da pessoa na ineqÜidade podem 

alterar o desconforto decorrente da situação, embora a percepção 
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da injustiça continue intacta. 

Quanto ao sentimento de amizade surgido nos sujeitos 

da condição de beneficiado em detrimento do sentimento de cul

pa, embora não fosse previsto pela hipótese já mencionada an

teriormente, os dados se mostraram coerentes, já que a maioria 

optou pela não aceitação do prêmio, não havia como aflorar o 

sentimento de culpa em relação ao colega. 

No que concerne as hipóteses formuladas a respeito da 

influência do autoconceito nas reações psicológicas e respos

tas de restauração da eqüidade, os resultados mostram a compro 

vação parcial das hipóteses 2.1 e 2.2. e a rejeição da hipóte

se 2.3. 

Com respeito à hipótese 2.1 foi verificado que na 

condição de vítima, os sujeitos com alto autoconceito optam nu 

ma proporção significativamente maior que os de baixo autocon

ceito (pl .01) pela restauração real da eqÜidade e dentre as 

opções fornecidas, eles preferem de maneira também significati 

va o aumento real de seus próprios resultados. Quando são com

parados as respostas de restauração cognitiva, verifica-se que 

a diferença entre os grupos emerge na opção que racionaliza o 

aumento dos próprios resultados, ou seja, há uma proporção sig 

nificativamente maior de sujeitos com baixo autoconceito que 

escolhe essa alternativa (p .02). 

Esse tipo de restauração parece suport~r a suposição 
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de que o senso de competência embutido nas pessoas com alto au 

toconceito as leva a buscar respostas que modifiquem de fato a 

situação desvantajosa e dessa forma forneçam novamente um 

feedback positivo à sua auto-imagem. 

Na condição de beneficiado, embora tanto os sujeitos 

com alto como os de baixo autoconceito tenham preferido, em sua 

maioria, a restauração real da eq6idade, quando são examinadas 

as alternativas separadamente, as diferenças percentuais signi

ficativas ocorrem. Ou seja, enquanto os sujeitos com alto auto

conceito preferem de maneira significativamente superior aos 

de baixo autoconceito (p~.05) diminuir seus próprios resulta

dos (não aceitando o prêmio), os de baixo autoconceito optam nu 

ma proporção significativamente maior do que o outro grupo, au

mentar os resultados do colega (trazer um presente), ou então, 

alterar cognitivamente os resultados do colega (elogio dos pro

fessores) (p .. 01). 

Assim, parece que para as pessoas com baixo autocon-

ceito e mais difícil do que para as de alto autoconceito procu-

rar por uma recuperaçao de seus resultados numa situação de ine 

q6idade desvantajosa e da mesma forma, e também mais custoso ter 

que devolver um prêmio conseguido numa circunstância inequitati 

va vantajosa. 

Quanto ao sentimento de raiva previsto na hipótese 2. 

2 como sendo mais manifesto nos sujeitos com alto autoconceito 

do que nos de baixo autoconceito que eram vítimas da situação, 
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foi observado que houve realmente uma diferença significativana 

proporção deste sentimento entre ambos os grupos (p -'_ .02) em re 

lação ao agente responsável pela ineq6idade (Diretor), ou seja, 

quando são comparados os sentimentos surgidos em ambos os gru

pos (alto e baixo autoconceito) em relação ao Diretor, verifica 

-se que as respostas que diferenciam os grupos são a raiva (pre 

sente em maior proporção no grupo com alto autoconceito p ~.02) 

e a indiferença (proporção maior no grupo com baixo autoconcei

to, onde p,_ .05). 

Em relação ao colega, embora haja uma proporçao maior 

de sujeitos com alto autoconceito que tenha manifestado raiva, 

esta diferença não foi significante estatisticamente. 

~ interessante ressaltar, no entanto, que enquanto ne 

nhum sujeito com alto autoconceito tenha sentido inveja do cole 

ga que recebeu o prêmio, 13% dos sujeitos com baixo autoconcei

to apresenta este sentimento (p ~_ .01) . 

A hipótese 2.3, na qual era esperado que os sujeitos 

com alto autoconceito na condição de beneficiado expressassem 

maior culpa que os de baixo autoconceito, não foi confirmada, já 

que um percentual bastante próximo em ambos os grupos apresen

tou tal sentimento (19% no de alto autoconceito e 22% no de bai 

xo autoconceito). 

Convém destacar, ainda, alguns dados que, apesar de 

nao terem sido incluídos nas hipóteses formuladas apresentaram 
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características relevantes. 

Em relação aos sentimentos surgidos frente ao Diretor 

na condição de beneficiado, enquanto os sujeitos que possuem a! 

to autoconceito manifestam indignação (p =.05), os sujeitos com 

baixo autoconceito sentem gratidão (p < .06). 

Na condição de vítima, outra diferença significativa 

entre os dois grupos emerge na apreciação da decisão do Diret04 

ou seja, o grupo com alto autoconceito apresenta maior descon

tentamento com a situação, do que os de baixo autoconceito (p ~ 

.001). 

Em relação ao grau de justiça atribuído à própria de

cisão, tanto na condição de vítima corno na de beneficiado, os 

sujeitos com alto autoconceito avaliaram suas decisões corno mui 

to mais justa do que os sujeitos de baixo autoconceito (p < .05 

e p (.02). Estes dados são consistentes com os de outro estudo 

realizado por Holanda (1985), no qual sujeitos com alto autocon 

cei to se sentiam mais certos da justiça de suas alocações do que 

os de baixo autoconceito. 

A terceira hipótese (diferenças entre sujeitos nao-

institucionalizados e institucionalizados nas restaurações e 

reações à eqüidade), formulada de maneira geral (devido a natu-

reza exploratória de que se reveste), foi confirmada na 

parte de todos os aspectos analisados. 

maior 

Com relação ao tipo de restauração da eqüidade esco-
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lhido, foi observado que ambos os grupos, na condição de vítima 

optaram pela restauração real da eqllidade. Ou seja, 68% dos ado 

lescentes não-institucionalizados e 68% também dos adolescentes 

institucionalizados, prefere modificar a situação alterando seu 

comportamento. Entretanto, a maneira pela qual cada grupo esco

lhe restaurar a eqllidade é distinta. Enquanto que o grupo nao

institucionalizado prefere aumentar seus resultados (p" .01), o 

grupo institucionalizado opta por diminuir seus próprios inves

timentos (p (.05) . 

Pode ser notado a partir desses dados, que apesar dos 

dois grupos preferirem uma alternativa comportamental, o grupo 

de sujeitos institucionalizados manifesta uma F~~~ção bem mais 

conformista à ineqllidade, ou seja, este grupo não luta por rea-

ver seus resultados merecidos, mas sim, acomoda-se à 

diminuindo seus investimentos. 

situação 

Um dado que merece ser destacado é que nesta situação 

de ineqllidade desvantajosa, em ambos os grupos houve um percen

tual baixo nas respostas de restauração que envolviam algum ti

po de "agressividade" em relação ao colega, ou seja, as respos

tas de restauração real que envolviam o aumento dos investimen

tos do outro (arrancar algumas páginas do trabalho do colega p~ 

ra ele ter que refazê-las) e a diminuição dos resultados do ou

tro ("sumir" com a passagem que o colega recebeu), não obtive

ram preferência nos dois grupos. 

Na condição de beneficiado da ineqüidade, os dois 



111. 

grupos se diferenciam novamente no tipo de restauração da eqüi 

da de escolhida. 

A diminuição dos próprios resultados (não aceitação 

prêmio), foi a alternativa preferida pela maioria dos sujeitos 

não-institucionalizados (p (.01). Já no outro grupo, dois ti

pos de restauração se destacam de modo significativo (p < .05); 

a diminuição real dos investimentos do outro (ajuda em traba

lhos futuros) e a racionalização que aumenta os resultados do 

outro (o colega já havia recebido o elogio dos professores). 

Dessa forma, parece que para os sujeitos institucio

lizados, numa situação inequitativa vantajosa, é muito mais 

custoso e menos adequado diminuirem de maneira real seus pro

prios resultados do que para os sujeitos não-institucionaliza

dos. 

Quanto ao descontentamento surgido em relação ao a

gente alocador da recompensa (o Diretor), os dois grupos se di 

ferenciam tanto na condição de vítima, como na de beneficiado, 

ou seja, o grupo de adolescentes não-institucionalizados mani

festa, nas duas condições, um maior descontentamento com a de

cisão do Diretor (p t . 001 na condição de vítima e p . Dl na 

condição de beneficiado). 

Na avaliação da justiça da decisão do Diretor, os 

sujeitos não-institucionalizados também consideraram como mui

to mais injusta do que os sujeitos institucionalizados tanto 
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na condição de vítima (p < .• 001), como na condição de beneficia

do (p,- . 01) . 

Esses dados parecem prover um claro indício do poder 

que uma instituciona1ização exerce sobre seus membros na per

cepção da justiça de uma situação e até mesmo no grau de des

contentamento gerado frente a uma figura de autoridade. 

Como Guirado (1987) afirma, "nas instituições, a 

prática repetitiva e referida a uma determinada lei, a um con

junto de regras, e uma prática que se aliena e aliena os sujei 

tos nela envolvidos. O impedimento exterior passa a ser inte

rior, esmiuçado em infinitas normas que permeiam o vivido" (pág. 

32) • 

A1toé (1985) acrescenta que, a despeito da rigidez do 

sistema disciplinar, da função norma1izadora da disciplina e 

peculiaridade, que caracterizam este rígido processo de repro

dução da ordem, destacam-se o severo controle do tempo, dos 

deslocamentos espaciais, assim como, o empenho em 

representações ideológicas da ordem. 

consolidar 

Assim, para os adolescentes instituciona1izados e 

muito mais difícil avaliar a ação de uma figura de poder, de 

autoridade como injusta e até mesmo de expressar descontenta

mento com ela, devido as características rígidas e de controle 

nas quais foram criados esses adolescentes. A figura do Diretor 

representa para eles a autoridade máxima contra a qual é mais 
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custoso e menos adequado se rebelarem tendo em vista todas as 

consequências penosas que tal ação poderia acarretar. 

No que concerne à avaliação da justiça da própria 

decisão tomada pelos sujeitos, não houve diferenças significa 

tivas entre os grupos, ou seja, tanto os sujeitos não-institu 

cionalizados como os institucionalizados, consideraram suas 

decisões como justas ou muito justas em ambas as condições. 

Quanto aos sentimentos eliciados frente ao Diretor, 

os sujeitos não-institucionalizados manifestam mais sentimen

tos hostis tanto na condição de vítima, como na de beneficia

do da ineqüidade. 

Na condição de vítima, as proporçoes de respostas que 

diferenciam significativamente os dois grupos sao o sentimen

to de raiva (maior no grupo não-institucionalizado, onde (p~. 

05 ), e a indiferença (maior no grupo institucionalizado onde 

p .(.001) . 

Na condição de beneficiado, o sentimento que dife

rencia numa proporçao significativa os dois grupos e a indig

naçao que aparece numa forma proeminente no grupo não-institu 

cionalizado (p --- .01) . 

Estes dados confirmam a suposição anterior de que 

para os adolescentes institucionalizados é mais difícil mani

festar contra o Diretor, já que este representa uma figura de 
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grande poder e autoridade no contexto de suas vidas. Assim, pa 

rece que a institucionalização não apenas determina os deslo

camentos espaciais e temporais, mas também através da ideolo

gia instituída, mantém o controle das atitudes e sentimentos 

dos que nela são criados. 

Essas características da institucionalização alia

das a uma história de vida repleta de carência afetiva contri 

buem também para que o autoconceito deste grupo seja signifi

cativamente mais baixo do que o do grupo de adolescentes nao

institucionalizados (ver anexo 1). Assim, o baixo senso de 

competência e as poucas idéias auto-referentes positivas des 

te grupo podem, também, ter influenciado nos sentimentos fren

te ao alocador, como foi detectado na análise anterior dos 

grupos com alto e baixo autoconceito. Porém, no que concerne 

à avaliação da justiça da situação, os efeitos da institucio

nalização tornam-se impregnantes e destacados desta variável 

de personalidade, pois enquanto que tanto o grupo de alto co

mo de baixo autoconceito consideram a situação como muito in

justa, cerca de 47% dos institucionalizados que estão em des

vantagem na relação chegam a avaliar a situação como justa ou 

muita justa. 

Já em relação ao colega que foi aquinhoado com o 

prêmio de uma forma inequitativa, embora o sentimento mais fre 

quente citado em ambos os grupos (institucionalizado e nao

institucionalizado) seja a indiferença, no grupo institucion~ 

lizado este sentimento emerge numa proporção significativamente 
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maior do que no grupo não-institucionalizado (p < .02) e este ú! 

timo, por outro lado, manifesta numa proporção significativamen 

te maior o sentimento de indignação com o colega (p <.05). 

Em relação ao colega que nao recebeu o prêmio mereci

do, a maioria dos sujeitos em ambos os grupos sentiu amizade, po 

rem, os sentimentos que diferenciam os dois grupos sao a culpa 

(que é maior no grupo não-institucionalizado, onde p < .05) e a 

indiferença (que é maior no grupo institucionalizado onde p ~ • 

001) . 

t interessante destacar, ainda, que na condição de 

beneficiado da relação inequitativa, 53% do grupo não-instituci 

onalizado e 85% do grupo institucionalizado opta pela aceitação 

do prêmio. E, mesmo assim, o sentimento de culpa emerge 

maior proporção no grupo não-institucionalizado (24% no 

numa 

grupo 

não-institucionalizado e 8% no grupo institucionalizado). 

t provável que o sentimento de culpa tenha emergido 

num percentual tão baixo nos sujeitos institucionalizados devi

do ao pouco direcionamento que estes dão à sua existência. As

sim, talvez eles atribuam a responsabilidade de seus destinos a 

"outros poderosos", à sorte, ou ao acaso e, desse modo, nao se 

sintam tão culpados ou responsáveis por suas ações. 

Outros estudos poderiam investigar a influência desta 

variável de personalidade (internalidade x externalidade) nas 

reações emocionais e restaurações da eqüidade. 



CAPITULO 9 
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CONCLUSÃO 

, 

A principal conclusão que se deriva deste estudo 
, 
e 

que uma ineqüidade é bastante desconfortante não só para os que 

sao vítimas da relação, mas também para os que são dela benefi 

ciados e a maneira que é considerada mais adequada para a re2 

tauração é a recuperaçao dos resultados merecidos no caso das 

vítimas e a devolução da recompensa no caso dos beneficiados. 

Esses achados sao um pouco diversos dos estudos de 

Adams e colaboradores (Adams e Rosenbaum, 1962; Adams, 1963; 

Adams e Jacobson, 1964), no qual as pessoas super-recompensadas 

preferiam aumentar seus investimento e com o de Dela Coleta e 

Siqueira (1986), no qual os sujeitos consideravam inadequado 

diminuir seus resultados. Porém, esses estudos enfocavam contex 

tos de trabalho e, além disso, a ineqüidade algumas vezes era 

colocada de maneira ambígua. 

É provavel que uma ineqüidade mais fortemente pronug 

ciada e colocada de forma pública provoque reações "mais ju§. 

tas" de restauração como verificada empiricamente na presente 

pesquisa. 

No entanto, a despeito do fato que a maioria dos SQ 

jeitos beneficiados prefere diminuir seus próprios resultados , 

o reconhecimento da situação como muito injusta surge predomi 

nante entre os sujeitos que foram vítimas da reldção. Dessa fo~ 

ma, a si tUdÇ.JO de desvan tagem em compa ração com ~) OI! t ro numa 
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ineqftidade parece aguçar a percepçao da injustiça. 

Cabe destacar, porem, que os sentimentos em relação 

ao agente causador da ineqftidade são desfavoráveis até mesmo 

na situação de beneficiado da injustiça, quando a maioria a

firma estar indignado com tal atitude. 

Assim, apesar da avaliação da justiça de uma relação 

ineqftitativa ser um pouco diferente quando a pessoa é a víti

ma e quando é a beneficiada, bem como o grau de descontentamen 

to também ser distinto em ambas as condições, a restauração 

preferida e a que busca "anular" a situação ineqftitativa. 

Outro aspecto que se mostrou relevante nesta pesqui 

sa sao as características de personalidade. Pessoas que pos

suem um autoconceito favorável tendem a lutar mais por reaver 

seus direitos e, em contrapartida, quando são beneficiadas i

neqftitativamente são mais inclinadas do que as de baixo auto

conceito a devolver a recompensa imerecida. 

Pessoas que possuem idéias auto-referentes positi-

vas tendem, ainda, a ficar mais descontentes com a situação 

de desvantagem ineqüitativa e manifestar mais sentimentos ho~ 

tis frente ao agente responsável pela ineqüidade até mesmo 

quando elas são beneficiadas da relação. 

Outra conclusão que se deriva da presente pesquisa 

e a respeito da influência da institucionalização nas reaçoes 

e restaurações à ineqüidade. Assim, o fato de ser criado em 
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uma instituição parece facilitar uma acomodação às 

tuações de injustiça. Quando os institucionalizados se encon 

tram na condição de vítima, eles não lutam por reaver seus re-

sultados e quando são beneficiados da situação também nao con-

sideram adequado devolver a recompensa, ao contrário dos nao-

institucionalizados que tentam anular a ineqftidade tanto na 

condição de vítima como na de beneficiado. Além disso, os ins-

titucionalizados, mesmo quando são os prejudicados, não mani-

festam sentimentos hostis em relação ao agente causador da in-

justiça, não apontam muito descontentamento com tal atitude e 

não consideram a situação como muito injusta. 

Os estudos a respeito das reaçoes e dos tipos de res 

taurações escolhidos para o restabelecimento da eqftidade, no 

entanto, ainda estão nos primórdios do conhecimento científico 

e uma série de investigações são necessárias para o aprofunda-

mento dessa questão. 

A injustiça, ou ineqftidade, parece ser um problema 

complexo e multifacetado, o qual envolve variáveis de persona-

lidade, institucionais e situacionais. Torna-se mister, assim, 

- -que sejam realizados outros estudos nao so para a comprovaçao 

da generalidade destes achados, mas para uma melhor compreen-

são do fenômeno, abrangendo também outras características de 

personalidade, bem como contextos situacionais distintos. 



120. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1- Adams, J.S., 1963. Toward an understanting of inequity, in 

Journal Abnormal Social Psychology, 67, 422 - 436. 

2- Adams, J.S.,1965. Inequity in Social exchange, in Advances 

in Experimental Social Psychology, vol. 2, Academic Press, 

New York and London, 267 - 297. 

3- Adams, J.S., Jacobson, P.R. 1964. Effects of wage inequi

ties on work quality, in Journal Abnormal Social Psychology, 

69, 19 - 25. 

4- Adams, J.S., Rosenbaun, W.B., 1962. The relationshipofwork 

er productivity to cognitive dissonance about wage inequi

ties, in Journal of Applied Psychology, vol. 46, nº 3, June, 

161 - 164. 

5- Altoé, S., 1985. Os processos disciplinares nos internatos 

de menores, O menor em debate, RJ, Espaço - cadernos de cul 

tura USU, nQ 11, 39 - 52. 

6- Austin, W. Walster, E., 1974. Reactions to confirmationsand 

disconfirmations of expectancies of equity and inequity, 

Journal of Personality and Social Psychology, vol. 30, nO 2, 

August, 208 - 216. 



121. 

7- Bandura, A.& McDonald, F.J., 1963. Influence of Social rein 

forcement and the behavior of models in shaping children's 

moral judgments, in Journal of Abnormal and Social Psychol-

2SY, 67, 274 - 281. 

8- Berscheid, E. & Walster, E., 1967. When does a harmdoer com 

pensate a victim, in Journal of Personality and Social PSy

chology, 6, 435 - 441. 

9- Bernstein, M., Crosby, F., 1980. An empirical examinationof 

relative deprivation theory, in Journal of Experimental So

cial Psychology, 16, 442 - 456. 

10- Bowlby, J., 1976. El vinculo afectivo, primeira edição, Bue 

nos Aires, Editorial Paidós. 

11- Brock, T.C. & Buss, A. H., 1962. Dissonance, aggression and 

evaluation of pain, in Journal of Abnormal and Social PSy

chology, 65, 192 - 202. 

12- Brock, T. C. & Buss, A.H., 1964. Effects of justifications 

for aggression in communication with the victim on post-ag

gression dissonance, in Journal of Abnormal and Social PSy

chology, 68, 403 - 412 

13- Cooley, C. H., 1962. Social organization: A study of the large 

mind, New York: Schocken. 



122. 

14- Cooley, C.H., 1964. Human nature and the Social order, New 

York, Schocken Books. 

15- Crano, S., Crano, W., Biaggio, A.M., 1983. Desenvolvimento 

de urna medida de autoconcei to em Português, Educação e Rea

lidade, 8 (3), 33 - 44. 

16- Davis, K.E., Jones, E.E., 1960. Changes in interpersonal 

perception as a means of reducing cognitive dissonance, in 

Journal of Abnormal and Social Psychology, 61, 402 - 410. 

17- Dela Coleta, J.A. e Siqueira, M.M.M., 1986. Situações de 

ineqüidade no trabalho: Preferência por soluções cognitivas 

e comportamentais, Arquivos Brasileiros de Psicologia, Vol. 

38, nQ 3, Jul-Set, 1-19. 

18- Deutsch, M., 1985. Distributive justice - A Social psycho

logical perspective, New Haven and London, Yale University 

Press. 

19- Eagly, A.H., 1967. Involvement as a determinant of response 

to favorable and unfavorable information, in Journal Per

sonality and Social Psychology, 28 (5), 404 - 416. 

20- Erthal, T.C.S., 1986. A auto-imagem: possibilidade e limi

tações da mudança, Arquivos Brasileiros de Psicologia, vol. 

38, nQ 1, 39 - 46. 



123. 

21- Festinger, L., 1957. Theory of cognitive dissonance, Ca1if, 

Stanford. 

22- Fine, M.M., 1981. Options to injustice: Seeing other 1ights, 

PhD Diss, Teachers Co11ege, Columbia University. 

23- Fo1ger, R. Rosenfie1d, D., Robinson, T. 1983. Re1ativedepri 

vation and procedural justifications, in Journal of person

a1ity and Social Psycho1ogy, 45, 268 - 273. 

24- Freud, A. e Bur1ingham, D., 1960. Meninos sem lar, 2ª edi

ção, RJ, Fundo de Cultura. 

25- Garret, J.& Libby, W.L.Jr., 1973. Role of intentionality in 

mediating responses to inequity in the dyad, in Journal of 

Persona1ity and Social Psycho1ogy, 28, 21 - 27. 

26- G1ass, D.C., 1964. Changes in 1iking as a means of reducing 

cognitive discrepancies between self-esteem and aggression, 

in Journal of Persona1ity, 32, 531 - 549. 

27- Guirado, M., 1987. Psicologia Institucional, SP, EPU. 

28- Holanda, F.C.A., 1986. O autoconceito e o grau de certeza de 

alocadores numa situação de justiça distributiva, Relatório 

Técnico nQ 7, ISOP/FGV. 

29- Homans, G.C., 1961. Social behavior: its elementary forms, 

New York: Harcourt, Brace. 



124. 

30- Hook, J.G. & Cook, T.D., 1979. Equity theory and the cogni

tive abi1ity of chi1dren, in Psycho1ogica1 Bu11etin, 86, 

429 - 445. 

31- Jacques, E., 1961. Equitab1e payment, New York: Wi1ey. 

32- James, W., 1961. Psycho1ogy: The briefer course, Edited by 

G. A11port, New York: Harper & Row (origina11y pub1ished in 

1892) . 

33- Kinch, J.W., 1963. A forma1ized theory of the se1f-concept, 

in the American Journa1 of Socio1ogy, Vo1. 18, nº 4, 481-

486. 

34- Koh1berg, L., 1969. Stage and sequence: The cognitive deve! 

opmenta1 approach to socia1ization. In D. Gos1in (Ed.), 

Handbook of Socia1ization theory and research, New York: Rand 

McNa11y. 

35- Lerner, M.J., 1977. The justice motive: Some hypotheses as 

to its origins and forms, in Journa1 of Persona1ity, vo1.45, 

nQ 1, 1 - 52. 

36- Leventha1, G.S., 1976. The distribution of rewards and re

sources in groups and organizations. In L. Berkowitz & E. 

Wa1ster (Eds.), Advances in experimental social psychology, 

vo1. 9, New York: Academic Press. 



125. 

37- Leventhal, G.S., Bergman, J. T., 1969. Self-depriving beha~ 

iour as a response to unprofitable inequity, in Journal of 

Experimental Social Psychology, 5, 153 - 171. 

38- Lewis, M., Brooks-Gunn, J., 1979. Social cognition and the 

acguisition of self, New York and London, Plenum Press. 

39- Lewis, M. & Cherry, L., 1977. Social behavior and language 

acquisition. In M. Lewis & L. Rosenblun (Eds.), Interaction 

conversation and the development of language: Theorigins of 

behavior, vol. 5, New York: Wiley. 

40- Libby, W.L. Jr. & Garrett, J., 1974. Role of intentionality 

in mediating children 's responses to inequi ty, in Developmen

tal Psychology, 10, 294 - 297. 

41- Lummertz, J.G. e Biaggio, A.M.B., 1986. Relações entre auto 

conceito e nível de satisfação familiar em adolescentes, in 

Arquivos Brasileiros de Psicologia, RJ, FGV, vol. 38, nO 2, 

158 - 166. 

42- Mark, M.M., 1985. Expectations, procedural justice, and al

ternative reactions to being deprived of a desired outcome, 

in Journal of Experimental Social Psychology, vol. 21, nO 2, 

March, 114 - 137. 

43- Mead, G.H., 1934. Mind, self and society, Chicago: Universi 

ty of Chicago Press. 



127. 

informal elementary classrooms, in JournalofEducations Psy

chology, 69 (4), 349 - 359. 

52- Silva, I.V. e Alencar, E.M.L.S., 1984. Autoconceito, rendi

mento acadêmico e escolha do lugar de sentar entre alunos de 

nível sócio-econômico médio e baixo, Arquivos Brasileiros de 

Psicologia, vol. 36, nº 1, 89 - 96. 

53- Spitz, A.R., 1961, Em Primer Ano de Vida deI Nino, AguIar S. 

A de Ediciones. 

54- Steil, J.M., 1983. The response to injustice: Effectsofvary 

ing leveIs of social support and position of advantage or 

disadvantage, in Journal of Experimental Social Psychology, 

19, 3, 239 - 253. 

55- Stouffer, S.A. Suchman, E.A., Star, S.A. & Williams, R.M.Jr., 

1949. The american soldier: Adjustment during army life, 

Princeton. New Jersey: Princeton University Press. 

56- Sykes, G. & Matza, D., 1957. Techniques of neutralization -

A theory of delinquency, in American Sociological Review, 22, 

664 - 670. 

57- Thibaut, J.W., 1950. An experimental study of the cohesive

ness of underprivileged groups, in Human Relations, 3, 251-

278. 



128. 

58- Utne, M.K., Kidd, R.F., 1980. Equity and attribution, in 

Miku1a, G. (Ed.), Justice and social interaction, Berna, 

Suiça: HansHuber, Springer, Ver1ag, 63 - 92. 

59- Wa1ster, E., Berscheid, E. & Barc1ay, A., 1967. A determi

nant of preference for modes of dissonance reduction, in 

Journa1 of Persona1ity and Social Psycho1ogy, 7, 211 - 215. 

60- Wa1ster, E., Berscheid, E., Walster, G. W., 1970. Reactions 

of an exp10iter to the exploited: Compensation, justifica

tion or se1f-punishment~ J.R. Macau1ay & L. Berkowitz (Eds.), 

A1truism and he1ping behaviour, New York: Academic Press. 

61- Wa1ster, E., Berscheid, E., Wa1ster, G.W. 1973. New direc-

tions in equity research, in Journa1 of Persona1ity and 

Social Psycho1ogy, vo1. 25, nQ 2, February, 151 - 176. 

62- Walster, E., Berscheid, E., Wa1ster, G.W., 1978. Equity: The

ory and research, Boston: Allyn and Bacon. 

63- Wa1ster, E.& Prestho1dt, P., 1966. The effect of misjudging 

another: overcompensation or dissonance reduction?, in Jour

na1 of Experimental Social Psycho1ogy, 2, 85 - 97. 

64- Wylie, R.C., 1961. The self-concept, Linco1n: University of 

Nebraska Press. 

65- Ziviani, C.R., 1981. The effects of pay distributive justice 



129. 

and social interdependence on task group perfornance, process, 

and attitudes, PhD. Dissertation, Colurnbia University. 



ANEXO 1 



131. 

AUTOCONCEITO 

x s 

Grupo não-institucionalizado 67,84 11,69 

Grupo institucionalizado 64,01 8,45 

Teste t = 3,49, gl = 566, P < .001 



ANEXO 2 



Idade: 

Sexo: 

Escolaridade: 

Masculino 

Feminino 

lº Grau: 

2Q Grau: 

lº série 

2º série 

3º série 

4º série 

5º série 

6º série 

7º série 

8Q série 

lQ série 

2Q série 

3Q série 

133. 
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ESCALA DE AUTOCONCEITO 

Este é um questionário que tem como objetivo verificar 

como as pessoas se sentem diante de várias situações sociais. Em 

cada pergunta há 5 possíveis respostas e você deve assinalar com 

um X a que mais se aproxima do seu modo de pensar. 

POR EXEMPLO: 

Se a pergunta for: 

1) Quantas balas voce come em um dia? 

(1) Muitísssimo 

(4) Um pouco 

(2) Muito (3) Mais ou menos 

(5) Muito pouco 

Se você come bala a todo momento, você deve respon

der marcando um X no número (1) Muitíssimo. 

Mas, se voce não costuma comer mais que 1 ou 2 ba

las por dia, você deve responder marcando um X no 

numero (4) Um pouco. 

Etc. 

Este questionário é uma medida de sentimento pessoal e 

portanto não há respostas certas ou erradas, boas ou mas. ~ mui

to importante que você responda a TODAS AS PERGUNTAS e da forma 

mais sincera possível. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 
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01- Quantas vezes voce tem a sensaçao de que nao pode fazer na

da direito? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes 

(4) Poucas vezes (5) Quase nunca. 

02- Quantas vezes voce sentiu bem sucedido em urna reunião so

cial (festa)? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes 

(4) Poucas vezes (5) Quase nunca. 

03- Quando você tem de falar diante de urna aula ou diante de um 

grupo de pessoas de sua mesma idade, em geral, o quanto fi

ca preocupado(a)? 

(1) Muitíssimo (2) Muito 

(5) Muito pouco. 

(3) Mais ou menos (4) Um pouco 

04- Quantas vezes voce tem a sensaçao de que pode fazer bem uma 

coisa qualquer? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes 

(4) Poucas vezes (5) Quase nunca. 

05- O quanto voce se preocupa com o fato de as pessoas gostarem 

de estar com você? 

(1) Muitíssimo (2) Muito 

(5) Muito pouco. 

(3) Mais ou menos (4) Um pouco 
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06- Quantas vezes voce se sente uma pessoa de sucesso? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes 

(4) Poucas vezes (5) Quase nunca. 

07- Quantas vezes voce se sente encabulado? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As veses 

(4) Poucas vezes (5) Quase nunca. 

08- Quando você fala diante de uma aula ou diante de um grupo 

de pessoas de sua mesma idade, o quanto satisfeito(a) fica 

com a sua apresentação? 

(1) Muitíssimo 

(5) Muito pouco 

(2) Muito (3) Mais ou menos (4) Um pouco 

09- Quantas vezes voce se incomoda por causa de sua própria ti 

midez? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes 

(4) Poucas vezes (5) Quase nunca. 

10- Como voce se sente quando começa a falar com um desconheci

do? 

(1) Muito bem (2) Bem (3) Mais ou menos (4) Mal (5) Mui 

to mal. 

11- Quantas vezes voce se sente inferior a maioria das pessoas 

que conhece? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) Âs vezes (4) Pou 

cas vezes (5) Quase nunca. 
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12- Que confiança voce tem de que vai ter sucesso na sua futura 

carreira? 

(1) Muitíssimo (2) Muito (3) Mais ou menos (4) Um pouco 

(5) Muito pouco. 

13- Você alguma vez pensou que nao valia nada? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes (4) Pou 

cas vezes (5) Quase nunca. 

14- Quando está em uma discussão em aula, que confiança você tem 

em si mesmo(a)? 

(1) Muitíssimo (2) Muito (3) Mais ou menos (4) Um pouco 

(5) Muito pouco. 

15- O quanto voce se preocupa em dar-se bem com as outras pesso 

as? 

(1) Muitíssimas (2) Muito (3) Mais ou menos (4) Um pouco 

(5) Muito pouco. 

16- Quanta confiança voce sente em si mesmo(a) quando está en

tre desconhecido? 

(1) Muitíssimo (2) Muito (3) Mais ou menos (4) Um pouco 

(5) Muito pouco. 

17- Que confiança você tem em você mesmo(a) de que algum dia, 

as pessoas que oCa) conhecem irão admirá-Io(a) e respeitá -

loCa)? 
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(1) Muitíssimo (2) Muito (3) Mais ou menos (4) Um pouco 

(5) Muito pouco. 

18- Quantas vezes você sente que nao gosta de si mesmo(a)? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes (4) Pou 

cas vezes (5) Quase nunca. 

19- Você alguma vez se sentiu tão desiludido (a) consigo mesmo(a) 

que se perguntou se existe alguma coisa na vida que valha a 

pena? 

(1) Muitíssimas vezes (2) Muitas vezes (3) As vezes (4) Pou 

cas vezes (5) Quase nunca. 

20- Em geral, quanto você confia em suas próprias capacidades? 

(1) Muitíssimo (2) Muito (3) Mais ou menos (4) Um pouco 

(5) Muito pouco. 
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CONDIÇAO DE BENEFICIADO 

A estória narrada abaixo é uma situação inventada, mas 

que voce deve tentar imaginar como se fosse verdadeira. Após lê

la, procure responder às questões da forma mais sincera possível. 

"Na sua escola houve um concurso, no qual o melhor tra

balho realizado numa disciplina iria ser premiado com uma excur

são de 15 dias com tudo pago a qualquer estado do Brasil, a ser 

escolhido pelo vencedor. Os professores que julgaram os trabalhos 

de todos os alunos disseram que o trabalho de um colega seu era 

o melhor da escola. Porém, o Diretor da escola no momento de 

anunciar o vencedor do concurso elegeu você, cujo trabalho tinha 

sido colocado em 30 lugar pelos professores. Pelo que todos sa

biam, você era muito amigo do Diretor". 

1- Você faria alguma coisa diante de tal situação? 

) Sim Não 

Caso sua resposta tenha sido SIM, responda a questão nO 2 e pule 

a nO 3. 

Caso sua resposta tenha sido NÃO, responda a questão nO 3 e pule 

a nO 2. 

2- Qual das seguintes alternativas se aproxima mais do que voce 

faria? 

Pediria o trabalho de volta para melhorá-lo e merecer o pr~ 

mio. 



140. 

)Não aceitaria a excursão, dando a vez a seu colega. 

)Você diria a seu colega que, em trabalhos futuros, você o 

ajudaria. 

)Traria quando regressasse da viagem um presente para o seu 

colega. 

3- Qual das seguintes alternativas se aproxima mais do seu mo

do de pensar? 

)você sabe que você se esforçou muito mais que seu 

para fazer o trabalho. 

colega 

)Afinal, uma excursão de 15 dias nao e algo tão valioso as-

sim. 

)Seu colega certamente nao gastou mais que umas poucas ho

ras para fazer o trabalho. 

)Seu colega, afinal, já havia recebido os elogios dos pro

fessores e numa outra oportunidade ele poderia ser o esco

lhido. 

4- Assinale com um (X) o quanto voce gostou da decisão tomada 

pelo Diretor. 

) Nem um pouco ) Pouco ) Mais ou menos ) Muito 

5- Assinale com um (X) o quanto lhe pareceu justa a atuação do 

Diretor da escola. 

)Muito injusta ) Injusta ) Justa ) Mui to justa 

6- Assinale com um (X) o quanto lhe pareceu justd a decisão que 

você tomou. 
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) Muito injusta ( , Injusta ( J Justa ) Muito justa 

7- O que você sente em relação ao seu colega que nao ganhou o 

prêmio? 

) Raiva ) Remorso )Indiferença ( )Amizade ( ) Culpa 

8- O que voce sente em relação ao Diretor que entregou o pre

mio a você? 

) Indiferença ) Amizade ) Indignação ) Gratidão 
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- -CONDIÇAO DE VITIMA 

A estória narrada abaixo é urna situação inventada, mas 

que voce deve tentar imaginar corno se fosse verdadeira. Após lê-

la, procure responder às questões da forma mais sincera possível. 

"Na sua escola houve um concurso, no qual o melhor tra 

balho realizado numa disciplina iria ser premiado com urna excur 

são de 15 dias com tudo pago a qualquer estado do Brasil, a ser 

escolhido pelo vencedor. Os professores que julgaram os traba-

lhos de todos os alunos disseram que o trabalho que voce fez 

era o melhor da escola. Porém, o Diretor da escola, no momento 

de anunciar o vencedor do concurso, elegeu um colega seu, cujo 

trabalho tinha sido colocado em 30 lugar pelos professores. Pe-

lo que se sabe, este seu colega era muito amigo do Diretor". 

1) Você faria alguma coisa diante de tal situação? 

) Sim ) Não 

Caso sua resposta tenha sido SIM, responda a questão nO 2 e pu-

le a nO 3. 

Caso sua resposta tenha sido NÃO, responda a questão nQ 3 e pu-

le a nO 2. 

2- Qual das seguintes alternativas se aproxima mais do que voce 

faria? 

) Não faria mais trabalhos tão bons, já que o Diretor faz o 

que bem entende. 



143. 

) Denunciaria a corrupçao do Diretor da escola nos jornais, 

ou órgãos competentes, na esperança de modificar a decisão do 

Diretor. 

) Numa oportunidade, procuraria arrancar algumas páginas do 

trabalho de seu colega para ele ter que refáze-las. 

procuraria "sumir" com a passagem que seu colega recebeu, 

pois ele não merecia ganhar a excursao. 

3- Qual das seguintes alternativas se aproxima mais do seu mo

do de pensar? 

) O seu trabalho nao estava realmente tão bom como os pro

fessores disseram. 

) Pelo menos seus professores reconheceram que o seu traba

lho era o melhor e o tratariam com mais respeito. 

Pode ser que o trabalho do seu colega estivesse muito bom 

e os professores não o tivessem classificado corretamente. 

Uma excursão de 15 dias é mui to pouco e não vale a pena se 

aborrecer. 

4- Assinale com um (X) o quanto voce gostou da decisão tomada 

pelo Diretor. 

Nem um pouco ) Pouco )Mais ou menos )Muito 

5- Assinale com um (X) o quanto lhe pareceu justa a decisão do 

Diretor da escola. 

) Muito injusta ) Injusta ) Justa ) Muito justa 
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6- Assinale com um (X) o quanto lhe pareceu justa a decisão que 

voce tomou. 

Muito injusta ) Injusta ) Justa ) Muito justa 

7- O que voce sente em relação ao seu colega que ganhou o pr~ 

mio? 

) Raiva ) Inveja Indiferença ) Desprezo 

Indignação ) Ódio 

8- O que você sente em relação ao Diretor que concedeu o pre

mio ao seu colega? 

Raiva 

Ódio 

) Indiferença ) Desprezo ) Indignação 
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