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Velho Institucionalismo

Os antigos institucionalistas se opunham
à Psicologia subjacente aos postulados da
Economia liberal clássica e
às explicações neoclássicas,
que pressupunham
a natureza humana hedonista.

Assim, negavam que
o comportamento econômico
pudesse ser entendido com
a ação racional de indivíduos guiados pela
disposição de obter prazer e evitar a dor.

Institucionalismo
norte-americano

Os antigos institucionalistas criticavam
o empenho dos economistas neoclássicos em
buscar as leis imutáveis da Economia e
a sua preocupação com a ideia de equilíbrio do
sistema econômico.

Inspirados em Charles Darwin e
nas teorias evolucionistas, afirmavam que
o fundamental era captar o movimento e
a evolução das instituições econômicas.
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Para velhos institucionalistas, a Análise Econômica
deveria ser capaz de, ao transformar-se em
Ciência da Evolução, construir teoria do processo
de transformação dos sistemas econômicos.

Priorizando isso, abandonaria a ideia de que
“o homem é calculador do prazer e da dor, que
oscila, como um glóbulo de desejo de felicidade,
sob o impulso de estímulos que o levam de um lado
para outro, contudo, deixando-o inalterado”.

O homem não é um imutável “pacote de desejos”,
mas tem sim propensões e hábitos que buscam
expressão em atividades determinadas, uma das
quais seria o comportamento econômico.
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Os institucionalistas davam grande
importância à
análise do comportamento coletivo
e transformações operadas.

O comportamento humano
revelava tendências definidas
que terminavam por configurar
um padrão de ação coletiva,
que com o tempo tornava-se
uma instituição.

Abordagens
evolucionistas dos
processos sociais
Instituição era, pois,
um conjunto de hábitos, costumes e
modos de pensar cristalizados em
práticas aceitas e incorporadas
pela comunidade.

A permanência das instituições
expressava a existência de
modos de pensar e agir arraigados
em grupos determinados ou
em toda a sociedade.
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Estudo sobre as
instituições

Embora parte do estudo sobre as
instituições possa se encaixar como
da Micro ou da Macro, tal estudo
não se resume a essas áreas e
merece um espaço próprio.

o contexto institucional

O estudo das instituições contribui
para um melhor entendimento das
questões micro e macroeconômicas e
uma identificação dos requisitos
institucionais das teorias e práticas.

o próprio caráter
institucional do econômico

a transformação das
instituições pelos indivíduos
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Novo Institucionalismo

Restrições
são as
“regras do
jogo”.

Instituições
são as restrições
criadas para dar
forma às
interações
humanas.
Restrições
formais
são as regras
consolidadas na
lei e na política
de cada País.

Restrições
informais
são os códigos,
os costumes e
as tradições
sociais.
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• emergem através do aumento
do número de adeptos de
uma determinada regra.
• expressam conformidade com
um hábito socialmente
difundido.

Instituições

Hábitos
• não são apenas frutos de
pensamentos automáticos.
• resultam da
repetição de pensamento e
ação consciente.

• é um conjunto de regras
socialmente compartilhadas e
recorrentes de pensamento e
comportamento.
• constitui-se de
modelo mental e
regras de comportamento.

Lógica de
Ação
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Instituições: dois tipos de influência sobre
o comportamento e o pensamento dos indivíduos

cognitivo

motivacional

Cada indivíduo já nasce em
certo ambiente institucional.

Um indivíduo que apenas fosse
restringido pelas instituições,
e recebesse por meio delas
informações e incentivos,
poderia ser tomado como dado
previamente a elas?

Muitas instituições precedem,
temporalmente,
cada geração presente de
indivíduos.

Suas formas de pensar e
suas motivações seriam
ideias inatas?
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Holismo
Metodológico

Individualismo
Metodológico

MH (i): O todo social é mais
(“fenômeno emergente distinto”)
do que a mera soma de suas partes.

MI (i): Somente os indivíduos têm
objetivos e interesses.

MH (ii): O conjunto social influencia
as condições de comportamento ou
funcionamento de suas partes.

MI (ii): O sistema social,
e as suas alterações,
resultam das ações dos indivíduos.

MH (iii): O comportamento dos indivíduos
deve ser deduzida a partir de leis, fins ou
forças macroscópicas ou sociais sui generis
que se aplicam ao sistema social como um
todo, e a partir das posições dos indivíduos
dentro do conjunto total.

Ml (iii): Todos os fenômenos sociológicos em
grande escala são, em última instância,
explicados em termos de teorias que se
referem apenas a indivíduos, suas disposições,
crenças, recursos e interações.

Os dois primeiros axiomas são demonstrações sobre a natureza da realidade social,
enquanto o terceiro define um programa de investigação.

reducionismo
individualismo
metodológico

holismo
(ou coletivismo)
metodológico

não se deve tomar
os indivíduos como o
ponto de partida para
explicar as instituições

também não se deve
explicar completamente
os indivíduos partir
do todo, do social ou
das instituições

os indivíduos são
em parte explicados
pelas instituições

uma visão determinista
poderia negar aos
indivíduos
a capacidade de refletir
e a criatividade
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reducionismo
Microeconomia

Macroeconomia

pressupõe instituições de
escopo mais amplo, p.ex., as
instituições comportamentais
subjacentes a linguagem, moeda,
leis de contratos,
leis de impostos, direitos de
propriedade, Estado, etc.

há fenômenos
macroeconômicos que não se
reduzem à agregação de
fenômenos microeconômicos

pressupõe modelos mentais
compartilhados

falácia de composição:
atribuição errônea ao conjunto
da economia de
um raciocínio que pode valer
apenas para um indivíduo, firma
ou setor isolado, como
o paradoxo da parcimônia
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Micro e Macro:
duas formas de reducionismo

uma propõe explicar tudo
a partir dos indivíduos

o outro, no extremo oposto,
propõe explicar tudo a partir do
coletivo ou do agregado, ou seja,
o macro seria o fator explicativo
determinante dos indivíduos
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Causação Para Cima

O contexto social e o caráter
institucional do econômico,
juntamente com sua
reprodução e transformação
pelos indivíduos, extrapolam
tanto a Microeconomia
quanto a Macroeconomia,
ao mesmo tempo em que
são fundamentais para um
melhor tratamento de
ambas.

Causação Para Baixo

Os fenômenos econômicos
não são naturais
nem inevitáveis,
mas sim institucionais
– alterando-se com
mudanças das instituições –
e, mais amplamente,
sociais.
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não basta aceitar
uma certa
autonomia da
Macroeconomia
(com instituições)
em relação à
Microeconomia
(com instituições) –
e vice-versa.

Identificação e garantia de

Entendimento Adequado

Economia Institucionalista

aponta a falta de
autonomia
(absoluta ou
relativa) da própria
Microeconomia e
critica as tentativas
de reduzir a
Macroeconomia
à mera agregação
da Microeconomia.

um espaço próprio
ao estudo de
como o contexto
social e seu caráter
institucional são
reproduzidos ou
transformados
pelos indivíduos.
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Institucionalização absoluta
refere-se a um desempenho
avassalador do papel cognitivo
das instituições, como se elas
sempre fossem capazes de
determinar completamente a
percepção da realidade pelos
indivíduos.

A ideia de equilíbrio
implica que as
instituições só
mudariam através de
choques exógenos à
comunidade que as
seguem e nunca por
um processo endógeno.

Nessa hipótese
neoclássica, seria
impossível para um
indivíduo ou organização
desviar de uma regra
institucional estabelecida
sem prejudicar
o interesse próprio ou
sem ficar sujeito a
sanções sociais.
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vinculado à teoria de como
as instituições influenciam
o comportamento e
o pensamento dos indivíduos

as pessoas transformam
as instituições existentes,
seja tendo essa intenção, quando
escapam da profunda influência de
algumas instituições sobre elas,
seja não tendo

conceito de
instituição
para inovação ou mudança
institucional é necessário não
apenas otimismo e coragem para
desviar de uma regra estabelecida,
dada a incerteza envolvida e
as possíveis sanções

é necessário também uma
capacidade de persuadir outros
agentes, a perseverança
em face a resistências e
outras dificuldades, poder,
acesso a fundos, etc.
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Institutionalismo faz uso extensivo de
ideias e dados de outras disciplinas
como Psicologia, Sociologia e
Antropologia, a fim de desenvolver
uma análise mais rica das instituições
e do comportamento humano.

As instituições são os elementoschave de qualquer economia e,
portanto, uma das principais tarefas
para os economistas é estudar
as instituições e os processos de
institucionalização: conservação,
inovação e mudança.

o institucionalismo
não é definido em
termos de qualquer
proposta política
A economia é um sistema aberto e
evolutivo, situado em um meio
ambiente natural, renovado por
mudanças tecnológicas, e incorporado
por amplo conjunto de relações
sociais, culturais e de poder político.

Os indivíduos são afetados por suas
situações institucionais e culturais
particulares. Através de uma causação
descendente de reconstituição
as instituições afetam os indivíduos
de fundamentais maneiras.
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• As quatro primeiras características não são suficientes
para definir o velho institucionalismo.
Causação • Tomadas em separado, ou em conjunto qualquer
descendente combinação, elas são necessárias, mas não suficientes.
• O novo institucionalismo define-se, prioritariamente,
pelo quinto critério:
• os indivíduos são afetados por suas situações
Institucional
institucionais e culturais particulares.

Autômato

• Autômato é indivíduo de comportamento maquinal ou mecânico,
executando tarefas como fosse destituído de consciência, raciocínio,
vontade ou espontaneidade.
• Determinismo a ordem social como um processo “top down”, isto é,
“de cima para baixo”, com negligência da autonomia do agente.
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Instituições

Reconhecimento

Sem determinismo
“top down”

• As instituições são o resultado de
comportamento individual e habituação,
assim como as instituições afetam os indivíduos.
• Há dependência das instituições em relação às crenças.

• dependência de instituições em relação às pessoas
• moldagem de indivíduos pelas instituições

• Há causação ascendente e descendente, o nexo de
causalidade é biunívoco, ou seja, uma “mão-dupla”.
• Indivíduos criam e mudam instituições, assim como
instituições moldam e restringem indivíduos.
22

O indivíduo é
moldado pela
cultura ou por
circunstâncias
institucionais.

Livre-arbítrio X
discernimento e
avaliação das
necessidades
humanas

O indivíduo não
é tomado como
o melhor juiz de
seu bem-estar.

Característica mais
importante do
institucionalismo:
a ideia de que o
indivíduo é social e
institucionalmente
constituído.

Noção original:
“reconstituição
causal
descendente”.

Concepções de
poder social e
aprendizagem
colocadas no
centro da análise
econômica.
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Lógicas de Ação

Lógica
de
mercado

Lógica
religiosa

Lógica de ação:
sistema de regras
socialmente
compartilhadas
de pensamento e
comportamento

Lógica
da
família

Lógica
cívica

Lógica
paroquial
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direito ao salário mínimo com
poder aquisitivo real,
à estabilidade no emprego,
ao acesso à bancos e crédito
(cidadania financeira),
à aposentadoria digna,
à tributação progressiva, etc.

Direitos
Econômicos
direito dos
consumidores,
dos idosos,
dos adolescentes,
das crianças,
dos deficientes,
dos homossexuais,
das diversas etnias,
dos animais,
da ecologia
(meio ambiente),
etc.

garantia da liberdade religiosa
e de pensamento,
o direito de ir e vir,
o direito à propriedade,
à liberdade contratual e
de escolher o trabalho,
à justiça para salvaguardar
todos os direitos.

Direitos
Civis
Interações entre
estes
componentes de
um Sistema
Complexo
propiciam a
emergência da
democracia
socioeconômica
e política.

Direitos das
Minorias

Direitos
Políticos

Direitos
Sociais

direito à educação básica,
à saúde pública, a programas
habitacionais, ao transporte coletivo,
à previdência, ao lazer,
a julgamento imparcial, etc.

direitos eleitorais
(possibilidade de votar e
ser votado)
direito de livre
associação (partidos,
sindicatos, etc.) e
direito de protestar.
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Domínios de
Provisionamento
• onde as atividades
econômicas
acontecem.

Cada um de nós pertence
a domínios diferentes
simultaneamente:
• uma família
• uma organização
• um mercado
• uma comunidade

Cada pessoa executa uma
função específica em cada
um desses domínios:
• um pai
• um funcionário
• um consumidor
• um cidadão
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Os limites de um
domínio não são
estáticos nem
predeterminados.

Eles são objeto de
negociação, conflito,
renegociação, e
mudança.

Quando uma lógica é
aplicada a uma nova
situação, de maneira
socialmente aceita,
o domínio da lógica
se expandiu.
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Quando o
comportamento é
instrumental, uma
lógica de ação
especifica um objetivo
correspondente a
uma certa posição ou
papel no seu
respectivo domínio.

A lógica de ação não
especifica os meios
para alcançar esse
objetivo.

Esta amplitude
conceitual deixa
espaço para
inovações que
somam novos meios
para alcançar
determinado fim.

Logo, os meios não
podem ser definidos
ex-ante por uma
lógica de ação.
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Lógica de ação econômica é ligada à
provisão, isto é, o ato ou efeito de prover.

O provimento refere-se a um conjunto de
artigos de consumo e uma reserva
pecuniária necessários à manutenção de
uma comunidade, família ou pessoa
durante certo período.

Diferentes lógicas de ação coexistem ou
podem ser contrapostas umas às outras, o
que gera um tipo de complexidade antes
negligenciado em Economia.
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Lógicas de ação são
instrumentos muito
úteis ao estudo do
comportamento
individual e coletivo.

Os economistas antes
focalizaram só a lógica
do mercado e adotaram
visão limitada sobre
o domínio de mercado e
o processo de
provisionamento.

Estão agora abrindo
a disciplina para outros
tipos de considerações
importantes para
compreensão de
questões
socioeconômicas.
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Economistas devem
prestar atenção às
contribuições de outras
disciplinas
que se referem a
lógicas de ação.

Trabalho sobre este
tema é essencialmente
multidisciplinar
por causa dos diversos
domínios para
lógicas de ação em dada
situação social.

Este trabalho
multidisciplinar
lida com
Sistemas Complexos e
necessita de maior
sistematização e
contínua precisão.
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