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Estrutura	  da	  apresentação	  

Sociologia	  Econômica	  

Economia	  Polí,ca	  

Economia	  Comportamental	  

Indivíduos	  e	  Sociedade	  



Economia	  Polí,ca	  
O	  obje(vo	  da	  aula	  é	  conhecer	  	  

as	  metodologias	  Ciências	  Afins	  à	  	  
Ciência	  Econômica	  com	  a	  verificação	  da	  
possibilidade	  de	  reincorporá-‐las	  (ou	  não),	  
ao	  final,	  em	  uma	  análise	  mul,disciplinar,	  

macrossocial,	  sistêmica	  e	  
estruturalmente	  complexa,	  	  

com	  fundamentos	  em	  	  
Psicologia	  Econômico-‐Comportamental.	  	  



Prefácio	  dos	  Princípios	  de	  Economia	  Polí7ca	  e	  
Tributação	  (David	  Ricardo;	  1817)	  	  

•  “O	  produto	  da	  terra	  –	  tudo	  que	  se	  obtém	  de	  sua	  superLcie	  pela	  
aplicação	  combinada	  de	  trabalho,	  maquinaria	  e	  capital	  –	  se	  divide	  
entre	  três	  classes	  da	  sociedade,	  a	  saber:	  o	  proprietário	  da	  terra,	  	  
o	  dono	  do	  capital	  necessário	  para	  seu	  cul(vo	  e	  	  
os	  trabalhadores	  cujos	  esforços	  são	  empregados	  no	  seu	  cul(vo.	  	  

•  Em	  diferentes	  estágios	  da	  sociedade,	  no	  entanto,	  as	  proporções	  
do	  produto	  total	  da	  terra	  des7nadas	  a	  cada	  uma	  dessas	  classes,	  
sob	  os	  nomes	  de	  renda,	  lucro	  e	  salário,	  serão	  essencialmente	  
diferentes,	  o	  que	  dependerá	  principalmente	  da	  fer7lidade	  do	  
solo,	  da	  acumulação	  de	  capital	  e	  de	  população,	  e	  da	  habilidade,	  	  
a	  engenhosidade	  e	  dos	  instrumentos	  empregados	  na	  agricultura.	  	  

•  Determinar	  as	  leis	  que	  regulam	  essa	  distribuição	  é	  	  
a	  principal	  questão	  da	  Economia	  Polí,ca”.	  	   4	  



dis(ntos	  níveis	  de	  abstração	  	  

generalização	  atemporal	  
•  A	  Ciência	  Econômica	  pura	  

pretende	  ser	  universal	  e	  
permanente,	  pois,	  a	  par(r	  
dos	  fenômenos	  de	  escassez	  
e	  de	  opção,	  elabora	  um	  
sistema	  de	  proposições	  
teóricas	  e	  procedimentos	  
cienDficos	  aplicáveis	  a	  
qualquer	  tempo	  e	  em	  
qualquer	  lugar.	  	  

tempo	  histórico	  definido	  com	  
determinada	  formação	  social	  
•  As	  leis	  da	  Economia	  Polí,ca	  

têm	  vigência	  restrita	  no	  
espaço	  e	  no	  tempo.	  	  

•  Dentro	  dessa	  perspec,va	  
histórico-‐ins,tucionalista,	  	  
a	  Economia	  não	  pode	  
pretender	  construir	  teorias	  
universais,	  isto	  é,	  
abrangentes	  de	  todos	  	  
os	  períodos	  e	  os	  lugares.	  	  
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ciências	  afins	  da	  ciência	  econômica	  
•  Disciplinas	  tais	  como	  a	  Polí,ca,	  a	  Sociologia	  e	  a	  Psicologia	  	  

são	  vizinhas	  complementares,	  sendo	  seus	  conhecimentos	  
essenciais	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  própria	  Economia.	  	  

•  A	  Historiografia,	  da	  mesma	  forma	  importante,	  	  
necessita	  menos	  comentários,	  porque	  tem	  sido	  acompanhada	  de	  
forma	  sa(sfatória	  por	  economistas	  heterodoxos.	  	  

•  Como	  a	  Matemá,ca	  e	  a	  EstaTs,ca	  tornaram-‐se	  as	  disciplinas	  
mais	  cultuadas	  por	  economistas	  ortodoxos	  dentre	  as	  vizinhas	  da	  
Economia,	  seu	  conhecimento	  é	  obrigatório	  aos	  estudantes,	  	  
não	  vamos	  nos	  dar	  ao	  trabalho	  de	  expô-‐las.	  
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e(mologia	  da	  palavra	  Economia	  
•  A	  Economia	  é	  uma	  ciência	  que	  consiste	  na	  análise	  das	  	  

leis	  sociais	  da	  produção	  e	  da	  distribuição	  de	  bens	  e	  serviços.	  	  

•  O	  próprio	  ato	  de	  consumo	  já	  ficaria	  fora	  do	  domínio	  da	  Economia	  
Polí7ca,	  pertencendo	  a	  outros	  setores	  do	  conhecimento	  teórico	  e	  
prá7co	  tais	  como	  a	  Biologia,	  a	  Cultura	  e	  a	  Psicologia.	  	  	  

•  O	  termo	  Economia	  vem	  do	  grego	  oikos	  (“casa”)	  +	  nomos,	  
(“costume	  ou	  lei”,	  ou	  também	  “gerir,	  administrar”).	  	  

•  Daí	  alguns	  acham	  que	  se	  referia	  às	  “regras	  da	  casa”	  ou	  
“administração	  domés,ca;	  outros	  interpretam	  que,	  desde	  então,	  
sua	  amplitude	  era	  maior:	  “administração	  pública”.	  	  

•  Tratava	  tanto	  das	  Finanças	  Pessoais	  ou	  Familiares	  	  
quanto	  das	  Finanças	  Públicas.	   7	  



e(mologia	  da	  palavra	  Polí(ca	  
•  Polí,ca,	  por	  sua	  vez,	  denomina	  a	  arte	  ou	  a	  ciência	  da	  

organização,	  direção	  e	  administração	  de	  Nações	  ou	  Estados.	  	  	  

•  O	  termo	  Polí.ca	  é	  derivado	  do	  grego	  an(go	  Politeia,	  que	  é	  o	  
`tulo	  original	  do	  livro	  de	  Platão	  traduzido	  como	  “A	  República”:	  
indicava	  todos	  os	  procedimentos	  rela7vos	  à	  pólis	  ou	  	  
cidade-‐Estado.	  	  

•  Por	  extensão,	  poderia	  referenciar-‐se	  tanto	  à	  cidade-‐Estado	  
quanto	  à	  sociedade,	  comunidade,	  cole,vidade	  e	  	  
outras	  definições	  referentes	  à	  vida	  cole,va	  urbana.	  
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questão	  central	  na	  Teoria	  Polí(ca	  

•  Em	  sua	  concepção	  original,	  a	  questão	  central	  na	  	  
Teoria	  Polí,ca	  dizia	  respeito	  ao	  papel	  do	  governo,	  	  
ou	  seja,	  às	  funções	  que	  ele	  desempenharia.	  	  

•  Inves(gava	  como	  se	  adquire	  o	  direito	  de	  governar,	  	  
bem	  como	  os	  limites	  de	  sua	  autoridade.	  	  

•  Nesse	  caso,	  Ciência	  Polí,ca	  seria	  	  
“a	  ciência	  do	  governo	  dos	  Estados”.	  
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Polí(ca	  como	  ação	  cole7va	  	  
•  Entretanto,	  pensadores	  passaram	  a	  refle(r,	  desde	  o	  século	  XVII	  

com	  a	  Revolução	  Inglesa,	  sobre	  o	  equilíbrio	  de	  Poder	  entre	  	  
o	  governo,	  as	  comunidades	  e	  os	  indivíduos.	  	  

•  Até	  então,	  a	  ideia	  dominante	  ainda	  era	  a	  de	  um	  Estado	  
centralizado	  com	  o	  poder	  no	  soberano	  absolu7sta.	  	  

•  Não	  se	  (nha	  ainda	  conquistado	  os	  direitos	  civis	  expressos	  em	  
Cons7tuição	  votada	  por	  parlamentares	  escolhidos	  como	  
representantes	  do	  povo,	  isto	  é,	  a	  Monarquia	  Cons,tucionalista	  
ou	  Parlamentarista.	  	  

•  Desde	  as	  “revoluções	  burguesas”	  com	  “massas-‐de-‐manobra”	  
populares,	  redefine-‐se	  o	  que	  é	  Polí,ca	  como	  a	  ação	  cole7va	  	  
para	  conquistar	  direitos	  e/ou	  poder	  de	  impor	  deveres.	  	   10	  



o	  Estado	  como	  fruto	  da	  vontade	  
racional	  dos	  indivíduos	  

•  O	  racionalismo	  lutou	  contra	  o	  paradoxo	  lógico	  da	  Doutrina	  de	  
Predes,nação	  Divina:	  se	  deus	  é	  onisciente	  e	  presciente,	  	  
ele	  sabe	  com	  antecipação	  que	  vai	  mudar	  o	  curso	  da	  história,	  	  
mas	  isso	  significa	  que	  ele	  não	  pode	  mudar	  de	  ideia	  sobre	  essa	  
reorientação,	  o	  que	  implica	  que	  ele	  não	  é	  onipotente…	  

•  Se	  o	  poder	  de	  governar	  não	  foi	  dado	  pela	  “vontade	  divina”	  ou	  	  
por	  nascimento,	  então,	  eram	  necessárias	  outras	  fontes	  de	  
legi7midade.	  	  

•  Por	  que	  não	  a	  razão	  liberal,	  que	  apontava	  para	  	  
uma	  percepção	  moderna	  da	  relação	  Estado-‐indivíduos,	  no	  qual	  	  
o	  Estado	  seria	  o	  fruto	  da	  vontade	  racional	  dos	  indivíduos?	  	  

•  No	  Iluminismo,	  “a	  descoberta	  das	  verdades”	  	  
depende	  do	  esforço	  cria7vo	  do	  Homem.	  
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Estado	  liberal	  
•  A	  nova	  concepção	  não	  apenas	  coloca	  no	  indivíduo	  o	  início	  de	  

tudo,	  mas	  também	  define	  a	  prevalência	  das	  relações	  contratuais,	  
protegendo-‐o	  das	  próprias	  ações	  despó(cas	  do	  Estado.	  	  

•  Torna-‐se	  uma	  tradição	  que	  se	  pauta	  pela	  defesa	  da	  liberdade	  	  
do	  indivíduo,	  limitando	  poli7camente	  os	  poderes	  estatais.	  	  

•  Abriu	  a	  possibilidade	  histórica	  da	  conquista	  de	  	  
um	  Estado	  de	  Direito,	  um	  Estado	  dos	  Cidadãos,	  regido	  não	  mais	  	  
por	  um	  poder	  absoluto,	  mas	  sim	  por	  uma	  Carta	  de	  Direitos.	  	  

•  Nessa	  Era	  dos	  Direitos,	  surge	  a	  Economia	  Polí,ca	  	  
que	  defende	  a	  ideologia	  da	  ordem	  espontânea.	  	  
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individualismo	  
•  Nos	  países	  anglo-‐saxões,	  

principalmente	  a	  par(r	  da	  
segunda	  metade	  do	  século	  
XIX,	  ganha	  corpo	  uma	  
perspec7va	  individualista.	  	  

•  Assume-‐se,	  entre	  os	  
economistas	  puros,	  	  
que	  os	  indivíduos	  procuram	  
a	  sua	  felicidade	  em	  si	  
mesmo	  ao	  invés	  de	  uma	  
par7cipação	  polí7ca.	  	  

•  Enquanto	  os	  liberais	  clássicos	  
tendem	  a	  focar	  nos	  direitos	  
individuais,	  por	  exemplo,	  	  
à	  vida,	  à	  liberdade	  e	  	  
à	  propriedade,	  os	  republicanos	  
clássicos	  dão	  mais	  ênfase	  aos	  
deveres	  dos	  indivíduos	  com	  a	  
comunidade,	  como	  cidadãos.	  	  

•  Destacam	  as	  virtudes	  	  
que	  precisam	  ter	  para	  	  
cumprir	  este	  papel.	  
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Sociologia	  Econômica	  
Compreender	  as	  diferentes	  sociedades	  e	  

culturas	  é	  um	  dos	  seus	  obje(vos.	  



Sociologia	  
•  Enquanto	  o	  indivíduo	  na	  sua	  singularidade	  é	  estudado	  pela	  

Psicologia,	  a	  Sociologia	  tem	  uma	  base	  teórico-‐metodológica	  
voltada	  para	  o	  estudo	  dos	  fenômenos	  sociais,	  	  
tentando	  explicá-‐los,	  e	  analisando	  os	  seres	  humanos	  	  
em	  suas	  relações	  de	  interdependência.	  	  

•  A	  Sociologia	  é	  a	  parte	  das	  Ciências	  Humanas	  que	  estuda:	  	  
1.  o	  comportamento	  humano	  em	  função	  do	  	  

meio-‐ambiente	  ins7tucional,	  e	  	  
2.  os	  processos	  que	  interligam	  os	  indivíduos	  	  

em	  associações,	  grupos	  e	  ins7tuições.	  
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Coesão	  Social	  
•  A	  sociologia	  surgiu	  como	  uma	  disciplina	  cien`fica,	  	  

a	  par(r	  de	  fins	  do	  século	  XVIII,	  	  
na	  forma	  de	  resposta	  acadêmica	  para	  uma	  questão-‐chave:	  	  
se	  a	  experiência	  de	  pessoas	  no	  mundo	  é	  	  
crescentemente	  atomizada	  e	  cada	  vez	  mais	  dispersa,	  	  
por	  que	  não	  há	  a	  desintegração	  social?	  	  

1.  Por	  causa	  da	  divisão	  de	  trabalho?	  	  
2.  Em	  função	  de	  O	  Mercado?	  O	  Estado?	  	  
3.  É	  a	  coerção	  violenta	  ou	  o	  consenso	  social	  	  

que	  une	  as	  pessoas	  em	  sociedade?	  	  
4.  Qual	  é	  o	  papel	  dos	  aparelhos	  ideológicos	  para	  essa	  convivência?	  
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Sociologia	  tem	  três	  matrizes	  explica(vas:	  	  
1.  a	  posi,vista-‐funcionalista,	  tendo	  como	  fundador	  	  

Auguste	  Comte	  (1798-‐1857),	  mas	  a	  principal	  fundamentação	  
analí(ca	  em	  Émile	  Durkheim	  (1858-‐1917);	  	  

2.   a	  linha	  de	  explicação	  sociológica	  dialé,ca,	  	  
iniciada	  por	  Karl	  Marx	  (1818-‐1883),	  segundo	  a	  qual	  	  
as	  sociedades	  humanas	  progridem	  através	  da	  luta	  de	  classes,	  
isto	  é,	  o	  conflito	  entre:	  	  
1.  uma	  classe	  burguesa	  que	  controla	  a	  produção	  e	  	  
2.  um	  proletariado	  que	  fornece	  a	  mão	  de	  obra	  para	  a	  produção;	  

3.   a	  matriz	  teórico-‐metodológica	  de	  Max	  Weber	  (1864-‐1920),	  	  
que	  salientou	  a	  importância	  de	  algumas	  caracterís(cas	  
específicas	  do	  protestan7smo	  ascé7co,	  que	  levou	  ao	  nascimento	  
do	  capitalismo,	  a	  burocracia	  do	  Estado	  racional	  e	  legal	  nos	  
países	  ocidentais,	  e	  o	  Estado	  como	  “uma	  en7dade	  que	  reivindica	  
o	  monopólio	  do	  uso	  legí7mo	  da	  força	  Zsica”.	   17	  



fato	  social:	  qualquer	  forma	  de	  indução	  
sobre	  os	  indivíduos	  	  

•  Para	  Durkheim,	  fato	  social	  consiste	  em	  maneiras	  de	  agir,	  	  
pensar	  e	  sen7r	  exteriores	  ao	  indivíduo.	  	  

•  São	  dotados	  de	  um	  poder	  coerci7vo	  em	  virtude	  do	  qual	  	  
se	  lhe	  impõem	  uma	  norma	  cole,va.	  	  

•  Só	  há	  fatos	  sociais	  onde	  houver	  organização	  definida.	  	  

•  Há,	  por	  exemplo,	  certas	  correntes	  de	  opinião	  que	  levam,	  	  
com	  intensidades	  desiguais,	  segundo	  as	  épocas	  e	  os	  lugares,	  	  
ao	  casamento,	  à	  procriação,	  ao	  suicídio.	  	  

•  Estes	  fenômenos	  são,	  evidentemente,	  fatos	  sociais.	  
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Consciência	  Cole,va:	  o	  sistema	  de	  representações	  
cole(vas	  em	  determinada	  sociedade	  	  

•  Interessa,	  para	  nosso	  
exame	  das	  fronteiras	  
dos	  domínios	  
disciplinares,	  	  
a	  hipótese	  de	  que	  	  
“as	  leis	  reguladoras	  da	  
vida	  social	  são	  
irreduDveis	  às	  de	  outros	  
domínios,	  sobretudo	  às	  
da	  Psicologia”.	  

•  Par(ndo	  da	  
exterioridade	  dos	  fatos	  
sociais,	  Durkheim	  
desemboca	  na	  
compreensão	  da	  
sociedade	  como	  um	  
conjunto	  de	  ideais,	  
constantemente	  
alimentados	  pelos	  
homens	  que	  a	  
compõem.	  
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o	  papel	  do	  sociólogo	  seria	  construir	  e	  analisar	  	  
os	  7pos	  ideais,	  baseado	  na	  observação	  da	  realidade?	  	  

método	  de	  Karl	  Marx	  
•  Tentava	  deduzir	  o	  

funcionamento	  da	  
sociedade	  capitalista	  em	  
sua	  lógica	  interna,	  ou	  seja,	  
“lei	  de	  movimento”,	  	  
em	  vez	  da	  observação	  
direta	  ou	  superficial.	  

•  Teoria	  do	  valor-‐trabalho:	  
captaria	  a	  essência	  da	  
exploração	  não	  aparente.	  

método	  de	  Max	  Weber	  
•  A	  sociedade	  somente	  

poderia	  ser	  entendida	  
baseando-‐se	  em	  suas	  partes	  
cons,tu,vas,	  em	  primeira	  
instância,	  os	  indivíduos.	  	  

•  Reconhecia	  que	  estes	  agem,	  
cole7vamente,	  de	  maneira	  
complexa,	  mas	  achava	  	  
o	  comportamento	  cole,vo	  
pode	  ser	  entendido	  pelo	  
sociólogo.	  
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o	  indivíduo	  é	  uma	  simples	  engrenagem	  	  
em	  um	  mecanismo	  social	  em	  movimento	  	  
•  Os	  indivíduos	  possuem	  certa	  capacidade	  de	  agir	  	  
de	  maneira	  predeterminada.	  	  

•  As	  lógicas	  de	  ação	  são	  definidas	  pelas	  visões	  de	  mundo.	  	  

•  Tais	  visões	  emergem	  de	  um	  entendimento	  cole,vo,	  	  
tal	  como	  o	  religioso	  ou	  o	  polí7co.	  	  

•  Influenciada	  por	  essa	  visão	  weberiana,	  	  
a	  Nova	  Economia	  Ins,tucionalista	  destaca	  	  
as	  lógicas	  de	  ação	  familiar,	  cívica	  e	  de	  mercado.	   21	  



Economia	  Ins,tucionalista	  
•  Os	  sociólogos	  econômicos	  são	  autores	  que	  se	  recusam	  
a	  entender	  a	  vida	  econômica	  como	  relacionada	  apenas	  
com	  a	  lógica	  de	  ação	  de	  O	  Mercado,	  	  
concebido	  de	  forma	  abstrata,	  separado	  de	  suas	  
condições	  históricas,	  culturais	  e	  sociais.	  	  

•  Em	  outras	  palavras,	  eles	  o	  compreendem	  como	  	  
um	  conjunto	  de	  ins,tuições.	  	  

•  Então,	  sociólogos	  econômicos	  têm	  a	  mesma	  postura	  
dos	  economistas	  ins,tucionalistas!	  	  
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Economia	  Comportamental	  ou	  
Psicologia	  Econômica	  
A	  palavra	  Psicologia	  refere-‐se	  à	  	  

“Ciência	  da	  Mente	  e	  do	  Comportamento”.	  



Holismo	  
•  O	  Holismo	  é	  	  

a	  abordagem,	  no	  campo	  das	  
ciências	  humanas	  e	  
naturais,	  que	  prioriza	  	  
o	  entendimento	  integral	  	  
dos	  fenômenos,	  	  
em	  oposição	  ao	  
procedimento	  analí(co	  em	  
que	  seus	  componentes	  são	  
tomados	  isoladamente.	  	  

•  Por	  exemplo,	  é	  holís,ca	  
a	  abordagem	  
sociológica	  que	  parte	  da	  
sociedade	  global	  e	  	  
não	  do	  indivíduo.	  
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Gestal.smo	  
•  O	  Gestal.smo	  desenvolve-‐se	  a	  

par(r	  de	  um	  fato	  básico:	  
nenhum	  elemento	  individual	  
de	  qualquer	  conjunto	  de	  
elementos	  pode	  ser	  percebido,	  
ou	  avaliado,	  ou	  interpretado	  
individualmente,	  pois	  nunca	  
são	  “experimentados”	  
isoladamente.	  	  

•  A	  tomada	  de	  consciência	  é	  
tornar	  presente	  para	  nós	  
mesmos	  o	  que	  se	  faz	  presente	  
à	  nossa	  volta.	  

•  Gestalt,	  palavra	  de	  origem	  alemã	  
sem	  tradução	  exata	  em	  português,	  
refere-‐se	  a	  um	  processo	  de	  	  
dar	  forma,	  de	  configurar.	  	  

•  De	  acordo	  com	  a	  Teoria	  
Gestál.ca,	  não	  se	  pode	  ter	  
conhecimento	  do	  todo	  por	  meio	  da	  
soma	  de	  suas	  partes,	  pois	  	  
o	  todo	  é	  mais	  que	  essa	  reunião:	  	  
“A+B	  não	  é	  apenas	  (A+B),	  	  
mas	  sim	  um	  terceiro	  elemento	  C,	  
que	  possui	  caracterís7cas	  
próprias”.	  
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Psicologia	  Cogni,va	  
•  No	  final	  da	  década	  de	  1950,	  

a	  Psicologia	  Cogni,va,	  	  
que	  estuda	  a	  cognição,	  	  
isto	  é,	  os	  processos	  mentais	  
que	  estão	  por	  detrás	  do	  
comportamento,	  tornou-‐se	  
a	  corrente	  predominante.	  	  

•  O	  modelo	  computacional	  de	  
processamento	  de	  
informações	  serviu	  à	  
construção	  de	  teorias	  para	  
resolução	  de	  problemas	  e	  
tomada	  de	  decisões.	  

•  Apesar	  de,	  em	  sua	  fase	  inicial,	  	  
a	  Psicologia	  ter	  se	  concentrado	  
mais	  na	  mente	  e	  no	  
comportamento	  dos	  indivíduos,	  
ela	  começou	  a	  se	  interessar	  
cada	  vez	  mais	  em	  observar	  a	  
forma	  como	  interagimos	  com	  o	  
ambiente	  e	  com	  outras	  pessoas.	  	  

•  Surgiu	  daí	  a	  Psicologia	  Social.	  	  
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Psicologia	  Social	  
•  A	  Psicologia	  con(nua	  a	  

influenciar	  e	  ser	  influenciada	  
por	  outras	  disciplinas	  já	  que	  
todas	  são	  repar7ções	  da	  
realidade.	  	  

•  A	  verdade	  é	  O	  Todo.	  	  
•  Então,	  para	  se	  aproximar	  da	  

verdade,	  é	  necessária	  	  
a	  reintegração	  de	  todas	  	  
as	  disciplinas,	  cujos	  
conhecimentos	  foram	  
aprofundados	  por	  estudos	  e	  
pesquisas	  de	  especialistas.	  

•  Quanto	  ao	  ramo	  da	  	  
Psicologia	  Social,	  interessa	  aos	  
economistas	  naquilo	  que	  trata	  
dos	  fenômenos	  de	  interação	  
entre	  indivíduos	  ou	  grupos.	  	  

•  Além	  disso,	  é	  relevante	  
conhecer	  a	  influência	  
forma7va	  que	  uma	  mente	  
grupal,	  uma	  vez	  formada,	  
exerce	  sobre	  os	  indivíduos	  que	  
nela	  se	  incorporam.	  
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Interações	  entre	  Indivíduos	  
•  Durante	  a	  primeira	  metade	  do	  

século	  XX,	  a	  ênfase	  da	  
disciplina	  Psicológica	  ficou	  no	  
estudo	  da	  mente	  e	  do	  
comportamento	  individual	  e	  
suas	  respostas	  ao	  ambiente.	  	  

•  Ficou	  cada	  vez	  mais	  claro,	  	  
para	  alguns	  psicólogos,	  que	  	  
o	  “ambiente”	  incluía	  	  
outras	  pessoas,	  configurando	  
um	  ambiente	  socioeconômico	  
e	  polí7co	  através	  de	  relações	  
interpessoais.	  

•  A	  Psicologia	  Social	  surgiu	  
quando	  os	  psicólogos	  
começaram	  a	  inves(gar	  	  
as	  interações	  entre	  indivíduos	  
dentro	  de	  grupos	  e	  	  
da	  sociedade	  como	  um	  todo.	  	  

•  Eles	  examinaram:	  	  
1.  o	  efeito	  das	  organizações	  

sociais	  sobre	  o	  indivíduo	  e	  	  
2.  de	  que	  maneira	  	  

as	  estruturas	  sociais	  são	  
influenciadas	  pela	  	  
psicologia	  dos	  indivíduos.	   28	  



Dependência	  da	  Trajetória	  	  
•  Observar	  a	  interação	  dinâmica	  

entre	  o	  indivíduo	  e	  a	  situação	  
em	  que	  está	  inserido	  é	  	  
o	  melhor	  caminho	  para	  se	  
prever	  o	  comportamento	  
individual.	  	  

•  O	  comportamento	  grupal	  e/
ou	  social	  seria	  totalmente	  
caó7co	  se	  não	  se	  
considerassem	  os	  dados	  do	  
ambiente	  socioeconômico.	  

•  Há	  dependência	  da	  trajetória	  
(path	  dependence)	  quando	  	  
o	  resultado	  de	  um	  processo	  
depende	  de	  toda	  a	  sequência	  
de	  decisões	  tomadas	  pelos	  
agentes	  e	  não	  apenas	  das	  
condições	  iniciais	  ou	  atuais.	  	  

•  Os	  mecanismos	  de	  
retroalimentação	  	  
(feedback	  posi(vo),	  como	  
“efeito	  do	  movimento	  inercial	  
de	  vencedor”,	  originam	  	  
path	  dependence.	  	  
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Indivíduos	  e	  Sociedade	  

Ciência	  Econômica:	  é	  Teoria	  dos	  Indivíduos	  ou	  
Teoria	  Sistêmica?	  Micro	  ou	  Macroeconomia?	  



Indivíduos	  na	  Economia	  

Economia	  Ortodoxa	  
•  Ela,	  aparentemente,	  coloca	  

um	  peso	  determinante	  
sobre	  os	  indivíduos.	  	  

•  Geralmente,	  ela	  trata	  	  
os	  indivíduos	  como	  seres	  
rela7vamente	  autônomos	  
ou	  mesmo	  de	  forma	  
atomís7ca.	  	  

Economia	  Heterodoxa	  
•  Ela,	  por	  sua	  vez,	  coloca	  

consideravelmente	  	  
menos	  peso	  determinís7co	  
sobre	  os	  indivíduos.	  	  

•  Em	  geral,	  considera	  	  
os	  indivíduos	  como	  seres	  
incorporados	  na	  vida	  social	  
e	  nas	  relações	  econômicas.	  	  
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estratégias	  de	  explicação:	  pontos	  de	  vista	  diversos	  
sobre	  a	  natureza	  dos	  agentes	  na	  vida	  econômica	  	  

individualismo	  metodológico	  	  
•  Definir	  indivíduos	  em	  termos	  

de	  seus	  estados	  internos	  de	  
consciência,	  tais	  como	  	  
as	  preferências	  subje7vas,	  
envolve	  uma	  definição	  
internalista	  do	  indivíduo.	  	  

•  A	  Economia	  Ortodoxa	  tem	  
representado	  a	  si	  mesmo	  
como	  “individualista”,	  	  
tanto	  em	  termos	  teóricos,	  
como	  norma(vos.	  	  

holismo	  metodológico	  	  
•  Definir	  indivíduos	  socialmente	  

integrados	  exige	  explicá-‐los	  em	  
termos	  das	  relações	  externas	  	  
entre	  si,	  o	  que	  pode	  ser	  
denominado	  uma	  definição	  	  
externalista	  do	  indivíduo.	  

•  A	  concepção	  alterna,va	  de	  
indivíduo	  gira	  em	  torno	  de	  
preocupações	  sobre	  	  
a	  vida	  individual	  no	  mundo	  
socialmente	  complexo	  de	  hoje.	  
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Resposta	  à	  Sociedade	  

Economia	  Ortodoxa	  
•  A	  defesa	  da	  liberdade	  

comportamental	  dos	  
indivíduos	  como	  fosse	  uma	  
racionalidade	  socialmente	  
equilibradora	  –	  tem	  sido	  
sempre	  a	  chave	  para	  o	  seu	  
amplo	  suporte	  ideológico	  
na	  sociedade.	  	  

•  Mas	  ela	  é,	  de	  fato,	  
individualista	  apenas	  em	  
reputação.	  

Economia	  Heterodoxa	  
•  As	  melhores	  intuições	  que	  	  

os	  economistas	  heterodoxos	  
têm	  sobre	  as	  ins,tuições	  e	  	  
as	  estruturas	  sociais	  podem	  
colocá-‐los	  em	  posição	  de	  falar	  
com	  mais	  autoridade	  sobre	  	  
essa	  inquietação	  da	  sociedade	  
em	  relação	  ao	  aumento	  da	  
vulnerabilidade	  social	  dos	  
indivíduos.	  
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importação	  de	  mais	  pensamento	  psicológico-‐social	  
para	  as	  teorias	  sobre	  a	  Sociedade	  e	  a	  Economia	  	  

•  O	  caminho	  para	  tornar	  viável	  o	  quadro	  teórico	  da	  	  
relação	  estrutura-‐agente	  é	  reforçar	  a	  consideração	  implícita	  de	  	  
ação	  individual	  com	  um	  tratamento	  reflexivo	  ou	  
comportamento	  autorreferente.	  	  

•  Há	  conexões	  implícitas	  entre	  reflexão	  individual	  e	  	  
análise	  de	  intencionalidade	  cole7va.	  	  

•  Elas	  jogam	  luz	  sobre	  a	  concepção	  de	  indivíduo	  incorporado,	  
porque	  nos	  diz	  que	  a	  forma	  como	  nos	  relacionamos	  uns	  com	  os	  
outros	  (como	  objetos	  externos)	  está	  ligada	  à	  forma	  como	  cada	  
qual	  de	  nós	  relaciona	  consigo	  mesmo	  (como	  objetos	  internos).	  	  
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