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PREFAcIO A EDIC;:AO BRASILEIRA 

Pe{'as e Engrenagens e uma peculiar introdu9lio as Ciencias 
Sociais. Primeiro, porque trata das questoes bflsicas, eJemen

tares, mas de urn ponto de vista avan9ado. Segundo, porque re
presenta uma perspectiva particular, uma corrente de pensamen
to liderada pelo pr6prio autor. 

Neste livro Elster expoe as pe9as que compoem 0 complexo' 
quebra-cabe9a social e coloca como tare fa das Ciencias Sociais 
elucidar e explicitar os mecanismos que causam os fenomenos 
sociais. Faz is so reafirmando dois pontos basicos de sua filosofia 
da ciencia. Primeiro, a premissa do individualismo metodol6gi
co, ou seja, de que os. fenomenos sociais (sua estrutura e sua mu
dan9a) slio explicaveis apenas em termos dos,individuos: de suas 
caracteristicas, de seus fins, de suas cren9as. A a9lio individual e 
a unidade elementar da vida social. Os fenomenos sociais resul
tam da a9lio e da intera9lio entre individuos. A explica9lio em 
Ciencias Sociais, como em qualquer outra ciencia, deve ser ca
paz de reduzir fenomenos complexos a seus elementos consti
tutivos, no caso, as a90es individuais. A busca de microfunda-
90es, segundo 0 autor, e uma caracteristica comum a qualquer 
ciencia. 

o segundo ponto de sua filosofia cientifica aqui tratado refe
re-se a natureza da explica9lio em Ciencias Sociais e esta estrei
tamente relacionado a premissa do individualismo metodol6gi
co. Para Elster, as Ciencias Sociais devem oferecer explica90es 
intencionais-causais, ou seja, a explica9lio intencional das a90es 
individuais juntamente com a explica9lio causal da intera9lio en
tre os individuos. A explica9lio obedeceria, assim, a dois esta
gios: primeiro e necessario explicar porque macroesiados no 
tempo t influenciam 0 comportamento dos individuos motivados 
por certos objetivos; em seguida, explicar como essas a90es in-
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dividuais contribuem para novos macroestados no tempo t+ 1. 0 
primeiro capitulo deste livro distingue, de forma primorosa e ex
tremamente util, a explica~ao causal de outros tipos de afirma
~oes com ela freqilentemente confundidos. 

Em Pefas e Engrenagens Elster enfatiza a explica~ao por me
canismos. 0 conceito de mecanismo utilizado, deve-se observar, 
nao guarda qualquer proximidade a uma visao mecanicista geral 
do funcionamento da sociedade. Ao contrario. Explicar e expli
citar os mecanismos causais, abrir a caixa preta, mostrar as pe-
9as e as engrenagens, a maquinaria cuja opera9ao produz 0 feno
meno a ser explicado. Explicar por mecanismos significa 
mostrar, em toda a sua riqueza e complexidade, a cadeia causal 
que faz a media~ao entre explanans e explanandum. Alem disso, 
a ideia de mecanismo como urn padriio causal que e colocado 
em a9lio sob certas condi~oes constitui, para Elster, uma catego
ria intemediaria entre a teoria e a descri~lio. Passar de uma plu
ralidade de mecanismos para uma teoria unificada significa que 
devemos ser capazes de identificar antecipadamente as condi-
90es sob as quais urn determinado mecanismo seria acionado. 0 
autor assegura que, nos seu atual estagio de conhecimento, as 
Ciencias Sociais slio incapazes de identificar tais condi~Oes e, 
portanto, de formular leis gerais sobre a conduta humana. Por 
isso devemos nos concentrar em especificar mecanismos de pe
queno e medio a1cance para a a~lio e intera9ao humanas. 

Apesar dessa postura cetica quanto a possibilidade de formu
la~lio de teorias gerais, 0 autor sugere em Peras e Engrenagens 
do is mecanismos principais de explica~ao da a9ao humana: a es
colha racional e as normas sociais. A esse respeito cabe conside
rar dois outros livros do mesmo autor, publicados originalmente 
no mesmo ano que este (1989) e, portanto, escritos simultanea
mente: Solomonic Judgments: Studies in the Limitations of Ra
tionality e The Cement of Society: A Study of Social Order. 0 
primeiro encerra urn cicIo de trabalhos em que a preocupa9ao 
central do autor e a racionalidade: seu escopo, seus limites e 
suas falhas. Encerra essa fase com a seguinte concluslio: A cren-
9a na onipotencia da raziio nada mais e do que uma forma de ir-
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racionalidade. A pr6pria racionalidade requer que reconhe9amos 
seus limites. 0 segundo livro abre urn novo campo de investiga-
9lio: 0 estudo das normas sociais e sua rela~lio com a escolha ra
cional e 0 auto-interesse. 

o ultimo capitulo de Solomonic Judgments - "The possibili
ty of rational politics" - merece men9ao especial porque ex
pressa clara e precisamente 0 que 0 autor chama "uma certa de
silusao com a racionalidade instrumental". Nele 0 autor 
argumenta que no nivel das escolhas politicas considera90es nao 
instrumentais - como justi9a - constituem guias mais robustos 
para reformas sociais do que considera90es de natureza conse
qOencialista. Concep90es de justi9a foram as bases motivacio
nais para os grandes movimentos sociais que resultaram em 
transforma90es significativas na sociedade, tais como a extensao 
do sufragio e 0 welfare state redistributivo. Oa mesma forma, 
conceP9oes de justi9a podem prover as motiva90es basicas para 
demandas por democracia economica, propriedade cooperativa 
ou socialismo de mercado. 0 capitulo sobre mudan~a social de 
Pefas e Engrenagens trata desse assunto. Esse capitulo e de 
grande releviincia para os interessados em estudar e discutir re
formas institucionais. 

Seu mais recente trabalho de pesquisa sistematica consiste em 
investigar a intera9lio entre normas sociais e auto-interesse em 
contextos institucionais de aloca9ao de recursos escassos, ou 
seja, justi9a distributiva. 

o fato de ter passado a se dedicar mais ao estudo das normas 
sociais e outros tipos de motiva90es nlio-racionais para a a9ao 
humana tern sido interpretado como urn ponto de inflexlio no seu 
pensamento. A reorienta9ao - que de fato ocorreu - no seu 
trabalho de investiga~ao cientifica e na sua reflexao, no entanto, 
nao deve ser vista como urn abandono da perspectiva que repre
senta e que estii tao bern caracterizada neste livro. Como 0 pr6-
prio autor esc1arece em uma obra recente: 0 individualismo me
todol6gico nao implica a escolha racional; nem 0 egoismo (ele e 
compativel com qualquer conjunto especifico de motiva90es); 
nem 0 carater inato ou "dado" dos desejos (ele e consistente com 
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a visao de que desejos sao moldados pela sociedade, isto e, por 
outros individuos); finalmente, nao implica tambem 0 individua
lismo politico (sendo uma doutrina metodol6gica, e compativel 
com qualquer orientaqao politica ou normativa). Implica certa
mente reducionismo - a explica9ao do complexo pelo simples 
-, mas este eo principio que tomou possivel 0 progresso cienti
fico contra todos os tipos de holismo obscurantista.' 

No entanto, Elster defende 0 privilegio normativo da raciona
lidade e mantem a sua priori dade metodol6gica. De acordo com 
ele, por exemplo, ao tentar explicar a participaqao na aqao co1e
tiva devemos iniciar com 0 tipo de motivaqao logicamente mais 
simples: a conduta racional, egoista e orientada pelas suas con
seqUencias. Se isso se mostra insuficiente, introduzimos outras 
motivaq6es. 

Per;as e Engrenagens e uma referencia obrigat6ria para os que 
se dedicam as Ciencias Sociais. 0 contato mais pr6ximo que ele 
propicia com a perspectiva que associa 0 individualismo meto
dol6gico a explicaqao atraves de mecanismos pode contribuir 
para uma consideraqao mais critica da visao, razoavelmente di
fundida entre n6s, segundo a qual as pessoas nao passam de su
portes passivos de suas estruturas de preferencias e de sistemas 
de crenqas e valores. Ao apresentar-se como altemativa a essa 
concepqao das Ciencias Sociais, recoloca uma questao central da 
filosofia e das ciencias socia is - ou seja, en tender como sao 
possiveis a autonomia e 0 julgamento, tomando-se a pessoa 
como urn agente, no sentido substantivo do termo, dos processos 
sociais. Pela riqueza e originalidade com que trata os temas rela
cionados a essa questao, este livro constitui urn inegavel estimu-
10 a reflexao e a pesquisa. 

Per;as e Engrenagens representa uma sintese do pensamento e 
da pr6pria trajet6ria de Jon Elster. Vma sintese que se refere nao 
apenas ao trabalho realizado, mas contem 0 que vai ser desen
volvido e aprofundado em trabalhos posteriores e simultiineos, 
como os livros mencionados acima. Nesse sentido, apesar do 

1 Political Psychology, Cambridge University Press, 1993, pp. 7-8. 
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tempo decorrido desde a sua publicaqao original, nao perde a 
atualidade e a representatividade no conjunto do pensamento do 
autor. Aqui Elster aborda todas essas quest6es da maneira que 
Ihe e peculiar. Sem medo de reconhecer os limites e enfrentando 
de frente os desafios colocados ao desenvolvimento do co
nhecimento cientifico. 

Argelina Cheibub Figueiredo 
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PREFAcIO E AGRADECIMENTOS 

MUITOS anos atras Ii a respeito de urn livro de urn matema
tico alemao do seculo XIX. Felix Klein, chamado Matemdti

ca Elementar desde um Ponto-de-Vista Avanfado. Nunca 0 Ii, 
mas 0 titulo ficou gravado em minha mente_ 0 presente livro po
deria talvez ter 0 subtitulo Ciencias sociais desde um ponto-de
vista avanfado_ 

Ou deveria ser 0 contrario - ciencias sociais avan~adas des
de urn ponto-de-vista elementar? Nesse caso 0 meu modelo seria 
urn livro curto e maravilhoso de Richard Fenyman, QED, uma 
introdu~ao Ii eletrodinamica quantica para 0 publico em geral. A 
compara~iio nao e tao presun~osa quanto se poderia pensar. Por 
urn lado, a habilidade de Fenyman em ir ao ceme de urn ass unto, 
sem tecnicismos, mas tambc!m sem perda de rigor, pode ser insu
perada na hist6ria da ciencia e, em todo caso, e superior Ii minha. 
Por outro lado, a eletrodinamica quantica e mais misteriosa que 
qualquer dos t6picos discutidos aqui. Em balan~o, portanto, 0 

leitor pode achar a minha exposi9iio igualmente inteligivel. 
o prop6sito do livro esta refletido em seu titulo: apresentar 0 

leitor a mecanismos causais que servem como as unidades basi
cas das ciencias sociuis. Embora nao seja urn kit do tipo fa9a
voce-mesmo, poderia servir como urn kit leia-voce-mesmo para 
estudos posteriores. 0 leitor devera ser cauteloso com 0 capitulo 
sobre refor~o, urn t6pico sobre 0 qual sei pouco, mas que e im
portante demais para ser negligenciado. Espero que 0 que digo 
esteja correto, mas pessoas que conhe~am mais a respeito podem 
acha-Io superficial. 

Vma palavra sobre estilo. Tentei evitar esfor~ar-me em vao 
ou repetir 0 6bvio; ser honesto em rel~ao as simplifica90es ine
vitliveis; escrever de urn modo simples e sem jargiio; respeitar a 
inteligencia bern como a ignorancia do leitor. Ap6io-me em 
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exemplos, diagramas e exposi,5es nao-tecnicas pois, com uma 
exce,ao, nao penso ser necessario mais. A exce,ao e 0 capitulo 
sobre negocia,ao, que, em rela,ao a pesquisa atual se coloca 
como urn desenho de crian,a em rela,ao a uma fotografia. Mi
nha esperan,a e que os outros capitulos correspondam a pinturas 
impressionistas, nas quais luz e sombra suprem a falta de foco. 

As muitas notas de pe de pagina servem a varias fun,5es. Sao 
principal mente lembretes de que as coisas sao mais complicadas 
do que poderia sugerir 0 texto principal. Apontam nexos entre 
capitulos que de outra forma poderiam nao ser notados. Ou dis
cutem paradox~s e curiosidades que os cientistas sociais adoram, 
com freqGencia em excesso. 

"Elster" em alemao e Hpega", alguem que rouba a prata de ou
tras pessoas. Vma vez que nao ha referencias ou men,ao ao tra
balho de outras pessoas no livro, este pode dar a impressao de 
que todas as ideias nele contidas sejam minhas. 0 Ensaio Biblio
grafico e destinado, em parte, a defazer essa impressao e, em 
parte, a servir de guia para estudos ulteriores. 

Como alguns de meus outros livros, este come,ou na forma 
de palestras na Vniversidade de Chicago. Estou em divida para 
com meus alunos por me encostarem a parede sempre que capta
yam urn cheiro de ambigGidade, inconsistencia ou erro puro e 
simples. Tambem agrade,o a George Ainslie, Ingrid Creppell, 
Stephen Holmes, Arthur Stinchcombe e Cass Sunstein por seus 
comentarios a uma versao anterior. 
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MECANISMOS 

N ESTE livro a enfase esta na explicariio por mecanismos. 0 li
vro oferece uma caixa de ferramentas de mecanismos -

porcas e parafusos, engrenagens e polias - que podem ser usa
dos para explicar fen6menos sociais deveras comp1exos. 

As ciencias sociais, como as outras ciencias empiricas, tentam 
explicar dois tipos de fen6menos: eventos e fatos. A elei9ao de 
George Bush como presidente e urn evento. A presen9a de uma 
maioria de votantes republicanos no eleitorado e urn fato, ou urn 
estado de coisas. Nao e imediatamente 6bvio 0 que e mais fun
damental, eventos ou fatos. Poder-se-ia, bastante plausivelmen
te, explicar a maioria republicana como sendo 0 resultado de 
uma serie de eventos, cada urn dos quais assumiu 0 carater de 
forma9ao de cren9a por urn eleitor individual. A segunda pers
pectiva e mais fundamental: explicar eventos e logicamente an
terior a explicar fatos. Urn fato e urn instantaneo temporal de 
uma torrente de eventos, ou uma pilha de tais instantaneos. Nas 
ciencias sociais, os eventos elementares sao a90es humanas indi
viduais, inc1uindo atos mentais tais como forma9ao de cren9a. 

Explicar urn evento e fazer urn relato de por que 0 mesmo 
aconteceu. Geralmente, e sempre em ultima analise, I isso assu
me a forma de citar urn evento previo como a causa do evento 
que desejamos explicar, junto com algum relato do mecanismo 

As vezes as pessoas explicam eventos citando outros eventos que ocorrem de 
modo geral mais tarde do que mais cedo no tempo. Quando vAlidas. tais expli
C3C;OeS conformam-se em ultima analise ao padrao principal. 0 t6pico ~ adicio
nalmente discutido nos capitulos VIII e XI. 
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Mecanismos 

causal que conecta os dois eventos. Aqui esta urn exemplo sim
ples, paradigmatico. Queremos saber por que alguem mudou de 
ideia a respeito de urn emprego que previamente considerava 
muito desejavel, mas agora acha totalmente desprovido de inte
resse. A explica~ao tern dois elementos. Primeiro, antes de mu
dar de ideia ele descobriu que nao tinha chances de obter 0 em
prego. Segundo, ha urn mecanismo causal, com freqilencia 
referido como redu~ao de dissonancia cognitiva, que faz as pes
soas cessarem de desejar 0 que nao podem obter, como na hist6-
ria da raposa e das uvas verdes. Urn evento mais complexo po
deria ser uma queda na media de manuten~ao de emprego. 0 
evento previo teria sido legisla~ao destinada a aperfei~oar a esta
bilidade no emprogo "'!"lives da deterrnina~ao de que os empre
gadores assegurassem a estabilidade no emprego a todos que te
nham estado empregados por, digamos, dois anos. 0 mecanismo 
causal e a adapta~ao racional a 1egisla~ao pelos empregadores, 
que descobrem ser de seu interesse demitir trabalhadores justa
mente antes do expiramento do periodo de dois anos. 

Proposi~oes que pretendem explicar urn evento devem ser 
cuidadosamente distinguidas de diversos outros tipos de proposi
~oes. Primeiro, explica~oes causais devem ser distinguidas de 
proposi~oes causais verdadeiras. Citar a causa nao e suficiente: 0 

mecanismo causal tambem deve ser proporcionado, ou ao menos 
sugerido. Na linguagem cotidiana, na maioria dos escritos hist6-
ricos e em muitas analises sociais cientificas, 0 mecanismo nao e 
explicitamente citado. Ao inves, e sugerido pelo modo pelo qual 
a causa e descrita. Qualquer evento dado pode ser descrito de 
muitos modos. Em explica90es narrativas pressupoe-se tacita
mente que apenas aspectos causalmente relevantes do evento sao 
usados para identifica-Io. Se informados de que alguem morreu 
em conseqiiencia de ter comido alimento estragado, supomos 
que 0 mecanismo foi intoxica9ao alimentar. Se informados de 
que morreu em conseqilencia de comer alimento ao qual era 
alergico, supomos que 0 mecanismo foi rea9ao alergica. SUpo
nhamos agora que realmente morreu por causa de intoxica9ao 
alimentar, mas que tambem era alergico ao alimento em questao, 
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lagosta. Dizer que morreu porque comeu alimento. ao qual tinha 
alergia seria verdadeiro, mas enganoso. Iria sugerir 0 mecanismo 
causal errado. Dizer que morreu porque comeu lagosta seria ver
dadeiro, mas nao-inforrnativo. Nao iria sugerir qualquer meca
nismo causal e exc1uir muito poucos. Com efeito, 0 mecanismo 
de fato poderia ser quase qualquer coisa, desde ser atropelado 
ate ser atingido por uma bala, se qualquer desse eventos fosse 
desencadeado pelo fato de a pessoa comer lagosta. 

Segundo, as explica~oes causais devem ser distinguidas de 
afirma~oes sobre correla~ao. As vezes estamos em posi~ao de 
dizer que urn evento de certo tipo e invariavelmente ou usual
mente seguido por urn evento de outra especie. Isso nao nos per
mite dizer que eventos do primeiro tipo causam eventos do se
gundo, porque hli outra possibiJidade: os dois poderiam ser 
efeitos comuns de urn terceiro evento. Consideremos a descober
ta de que as crian~as em casos de cust6dia litigiosa sofrem mais 
do que as crian~as cujos pais a1can~aram urn acordo particular 
sobre a cust6dia. Poderia ser que 0 pr6prio julgamento da cus
t6dia explicasse a diferen~a, causando dor e culpa nas crian~as. 
Tambem poderia ser, entretanto, que as disputas pela cust6dia ti
vessem mais probabilidade de ocorrer quando os pais sao amar
garnente hostis urn ao outro e que os filhos de tais pais tendam a 
ser mais infelizes. Para distinguir entre as duas interpreta~oes te
riamos que medir 0 sofrimento antes e depois do div6rcio. 

Eis urn exemplo mais complexo, meu exemplo favorito, com 
efeito, dessa especie de ambigilidade. Em Democracia"na Ame
rica, Alexis de Tocqueville discute a alegada conexao causal en
tre casar-se por amor e ter urn casamento infeliz. Ele salienta 
que essa conexao ocorre apenas em sociedades onde tais casa
mentos sao a exce~ao e os casamentos arranjados a regra. Ape
nas pessoas teimosas iraQ contra a corrente e duas pessoas tei
mosas provavelmente nao terao urn casamento muito feliz.2 

2 Aqui 0 "terceiro fator" nao e urn evento. mas urn tra),o de carMer: teimosia. 
Para explicar 0 tra),o de carater, entre tanto, teriamos que invocar eventos (gene
ticos e sociais). lsso ilustra 0 ponto, destacado anteriormente. de que a priorida
de dos eventos sabre as fatas ocorre em ultima instancia, nao imediatamente. 
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Mecanismos 

Adicionalmente, pessoas que vao contra a corrente sao maltrata
das por seus pares mais conformistas, induzindo amargura e 
mais infelicidade. 0 primeiro desses argumentos ap6ia-se numa 
correla~ao nao-causal, entre casar-se por amor e infelicidade. 0 
segundo aponta para uma conexao causal verdadeira, se bern que 
nao a que os criticos dos casamentos por amor a quem Tocque
viIIe dirigiu seu argumento tinham em mente. Casar-se por amor 
causa infelicidade apenas num contexto onde essa pratica e ex
cepcional. Os bi6logos com frequencia ser referem a tais efeitos 
como "dependentes de frequencia". Discuto essa no~ao no capi
tulo IX. 

Terceiro, expIica~5es causais devem ser distinguidas de afir
ma~oes sobre necessitacao. Explicar urn evento e fazer urn relata 
de por que este aconteceu como aconteceu. 0 fato de que pode
ria ter acontecido de alguma outra mane ira, e teria acontecido de 
alguma outra maneira se nao tivesse acontecido como aconte
ceu, nao esta aqui nem ali. Consideremos alguem que sofre de 
uma forma incuravel de cancer, que com certeza ini mata-lo den
tro de urn ano. Contudo e morto num acidente de autom6vel. 
Para explicar por que morreu dentro de urn certo perlodo de 
tempo, e fora de prop6sito dizer que tinha que morrer nesse pe
rlodo porque tinha cancer. Se tudo 0 que sabemos a respeito do 
caso e 0 estabelecimento do cancer, a limitada expectativa de 
vida de pessoas com esse tipo de cancer e a morte da pessoa, e 
plausivel inferir que morreu por causa do cancer. Temos 0 even
to anterior e urn mecanismo causal suficiente para provocar 0 

evento posterior. Mas 0 mecanismo nao e necessario: poderia ser 
substituido por outro. Para descobrir 0 que realmente aconteceu 
necessitamos de urn conhecimento mais refinado. A busca nunca 
termina: ate 0 ultimo segundo alguma outra coisa poderia ter 
ocorrido em lugar do cancer. No entanto, quanto mais sabemos, 
mais confian~a temos de ter a explica~ao correta.3 

3 A preem~ao causal deveria ser distinguida da sobredeterminarrao causal. Esta 
ultima t ilustrada por uma pessoa sendo atingida simultaneamente por duas ba
las, cada uma das quais seria suficiente para matfa-Ia. A primeira e ilustrada por 
uma pessoa sendo atingida por uma bala e tombando em conseqUenci.3 disSQ, 
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Os dois problemas que acabamos de discutir somam-se fpr
mando uma debilidade na mais conhecida teoria da expIica~ao 
cientifica, aquela proposta por Carl Hempel. EIe diz que a expIi
ca~ao e a dedu~ao l6gica do evento a ser explicado, com leis ge
rais e coloca~oes de condi~oes iniciais como premissas. Uma 
obje~ao e que as leis gerais poderiam refletir correla~ao, nao 
causalidade. Outra e que as leis, mesmo que genuinamente cau
sais, poderiam ser substituidas por outros mecanismos. E por 
isso que aqui coloquei a enfase em mecanismos, e nao em leis. 
Esta nao e uma discordancia fiIos6fica profunda. Urn mecanis
mo causal tern urn numero finito de elos. Cada elo tera que ser 
descrito por uma lei geral, e nesse sentido por uma "caixa preta" 
sobre cujas engrenagens e polias permanecemos ignorantes. No 
entanto, para prop6sitos praticos - os prop6sitos do cientista 
social atuante - 0 lugar da enfase e importante. Ao concentrar
nos em mecanismos captamos 0 aspecto diniimico da explica~ao 
cientifica: 0 impulso de produzir explica~oes cada vez mais re
finadas. 

Quarto, as explica~5es causais devem ser distinguidas do con
tar hist6rias. Uma expIica~ao genuina da conta do que aconte
ceu, como aconteceu. Contar uma hist6ria e dar conta do que 
aconteceu como poderia ter acontecido (e talvez tenha aconteci
do). Acabo de argumentar que as expIica~5es genuinas diferem 
de relatos do que tinha que acontecer. Estou dizendo agora que 
tambem diferem de relatos do que pode ter acontecido. 0 ponto 
pode parecer trivial, ou estranho. Por que iria alguem querer vir 
com urn relata puramente conjetural de urn evento? Ha algum 
lugar na ciencia para especula~oes dessa especie? A resposta e 
sim - mas este nao deve ser confundido com 0 das expIica~5es. 

Contar hist6rias pode sugerir expIica~5es novas, parcimonio
sas. Suponhamos que alguem afirrne que 0 auto-sacrificio ou 0 

comportamento de ajuda e prova conclusiva de que nem toda 
a~ao resulta do auto-interesse ou que 0 comportamento emocio-

evitando dessa forma ser atingida por Qutra batao que de outro modo, a teria 
matado. 
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nal e prova conclusiva de que nem toda a<;ao e racional. 4 Poder
se-ia concluir que ha tres formas irredutivelmente diferentes de 
comportarnento: racional e egoista, racional e nao-egoista e irra
cional. A propensao a parcim6nia que caracteriza a boa ciencia 
deveria levar-nos a questionar esse ponto de vista.5 Nao poderia 
estar no auto-interesse de alguem ajudar outros? Nao poderia ser 
racional sofrer influencia das pr6prias em09oes? 0 primeiro pas
so na dire<;ao de encontrar uma resposta positiva e contar uma 
histaria plaus[vel para mostrar como essas possibilidades pode
riam realizar-se. Poderia ocorrer, por exemplo, que pessoas aju
dam os outros porque esperam reciprocidade ou que pessoas fi
cam zangadas porque isso as ajuda a conseguir 0 que desejam. 
Contando-se uma hist6ria e possivel transformar urn tema que 
seja metafisico em urn que seja tratavel pela pesquisa empirica. 
A questao agora e se as premissas da hist6ria sao verdadeiras, 
nao se e possivel ou impossivel explicar uma faixa de fen6me
nos em termos de outros fenomenos, menos complexos. 

Ao mesmo tempo, 0 contar hist6rias pode ser pemicioso se 
for confundido com a coisa real. Muito da ciencia social e guia
do pela ideia de que "tudo tern uma fun<;iio". Mesmo 0 compor
!amento que parece pemicioso e inadaptado deveria ser mostra
do como uti! e, alem disso, ser explicado em termos de sua 
utilidade. Para demonstrar fun<;ao e utilidade, os estudiosos com 
freqiiencia recorrem a con tar hist6rias. Tern urn numero cons ide
ravel de expedientes a disposi<;ao. Comportamento que nao e 
6timo agora pode te-Io sido sob outras circunstiincias no passa
do. Comportamento que nao e 6timo tornado isoladamente pode 
ser urn ingrediente necessario numa solu<;ao de pacote 6timo. 0 
que e inadaptavel para 0 individuo pode ser born para a socieda
de. Com algum engenho - e muitos estudiosos tern bastante -

4 Urn conhecido exemplo de Dutro dominic 6 proporcionado pelos numerosos 
bi61ogos que afinnaram nao haver possihilidade de explicar os organismos vi
vos por teorias quimicas e fisicas. 

5 No entanto. 0 sentido de realismo que tambem caracteriza a boa ciencia deveria 
fazer-nos suspeitar da tendencia simplist3 de acreditar que todas as tentativas 
reducionistas terao sucesso. 
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pode-se sempre contar uma hist6ria em que as coisas sao coloca
das de cabe~a para baixo. Mas isso nao prova que elas realmente 
sejam assim, mais do que as Just so Stories, de Kipling, expli
cam como 0 leopardo ganhou as manchas ou 0 etiope sua cor. 

Finalmente, explica~oes causais devem ser distinguidas de 
predi~oes. As vezes podemos expJicar sem sermos capazes de 
predizer, e as vezes predizer sem sermos capazes de explicar. E 
verdade, em muitos casos uma s6 e mesma teoria ira capacitar
nos a ambas as coisas, mas acredito que nas ciencias sociais isso 
e mais a exce~ao que a regra. 

Para ver por que podemos ter poder explicativo sem poder de 
predi~ao, consideremos mais uma vez a redu~ao da dissonancia 
cognitiva. Em muitas pessoas esse mecanismo coexiste com 0 

exatamente oposto, capturado por ditos familiares como: "A gra
rna e sempre mais verde do outro lado da cerca" e "A fruta proi
bida e a mais gostosa". As vezes parece que as pessoas querem 
ser infelizes, desejando objetos demonstravelmente fora de seu 
a\cance simplesmente porque estao fora de a\cance. Construa 
uma cerca ao redor de alguem, e ele imediatamente quer sair, en
quanto que antes nao tinha tal pensamento em mente. Ate onde 
eu saiba, nao temos teorias que nos digam quando urn ou outro 
desses mecanismos ira operar. Quando urn deles opera, reco
nhecemo-lo imediatamente e assim podemos explicar 0 compor
tamento que gera. Mas nao podemos predizer confiavelmente 
quando ira operar. 

Outro exemplo ajudara a estabelecer esse ponto. Quando as 
pessoas tentam resolver-se quanto a participar num empreendi
mento cooperativo, tal como recolher 0 lixo do gramado ou vo
tar numa elei~ao nacional, elas com freqiiencia procuram saber 0 

que os outros estiio fazendo. Algumas iraQ pensar assim: "Se a 
maioria dos outros cooperar, eu tambem farei a minha parte, mas 
se nao cooperar, nao terei obriga~ao de fazer isso." Outras iraQ 
raciocinar de forma exatamente oposta: "Se a maioria cooperar, 
nao ha necessidade de eu faze-lo. Se poucos dos outros coopera
rem, minha obriga<;ao de faze-lo sera maior." Com efeito, a 
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maioria dos individuos esta sujeita a ambos os mecanismos psi
quicos, e e dificil dizer, antes do fato, qual ira predominar. 

As vezes se diz que 0 oposto de uma verdade profunda e outra 
verdade profunda.6 As ciencias sociais of ere cern varias ilustra
~oes dessa verdade profunda. Podem isolar tendencias, propen
sOes e mecanismos, e mostrar que tern implica~oes freqiiente
mente surpreendentes e contra-intuitivas para 0 comportamento. 
o que s6 mais raramente sao capazes de fazer e estabelecer con
di~oes necessiirias e suficientes sob as quais os varios mecanis
mos sao postos em funcionamento. Esta e outra razao para enfa
tizar mecanismos de preferencia a leis. As leis, por sua natureza, 
sao gerais e nao sofrem exce~oes. Nao se pode ter uma lei para 0 

efeito de que "se p, entao algumas vezes q".7 Os mecanismos, 
por contraste, nao tern pretensoes Ii generalidade. Quando identi
ficamos urn mecanismo atraves do qual p leva a q, 0 conhe
cimento progrediu porque acrescentamos urn novo item a nosso 
repert6rio de modos pelos quais as coisas acontecem. 

Contrariamente, podemos ter poder de predi~ao sem poder ex
plicativo. Para predizer que menos mercadoria sera comprada 
quando seu pre~o subir niio hii necessidade de formar-se uma hi
p6tese sobre 0 comportamento dos consumidores. Sejam quais 
forem as molas da a~ao individual - racionais, tradicionais ou 
simplesmente aleat6rias -, podemos predizer que as pessoas 
irao comprar menos da mercadoria simplesmente porque pode
rao arcar com menos dela. Aqui hii viirios mecanismos que sao 
for~ados a levar ao mesmo desenlace, de modo que para pro
p6sitos de predi~ao nao hii necessidade de decidir entre eles. No 
entanto, para prop6sitos explicativos, 0 que importa e 0 mecanis-

6 "OPOS10" deve seT tornado antes no sentido de nega\3o interna do que extema. 
A nega~ao interna de "As pessoas preferem 0 que podem teT ao que nao podem 
ter" ~ "As pessoas preferem 0 que nae podem teT ao que podem ter." Ambas as 
coloca~Oes produzem percepc;6es verdadeiras e importantes. A negac;ao externa 
da primeira colocac;ao 6 simplesmente que "As pessoas naQ preferem 0 que po_ 
dem teT ao que naD podem teT", uma colocac;ao que nao sugere quaisquer per
cepc;Oes importantes. 

7 Embora Sidney Morgenbesser tenha sugerido como "primeira lei da J6gica ju
daica": se p, por que nao q? 
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mo. Ele proporciona compreensiio onde a predi~iio oferece, no 
maximo, controle.8 

Com prop6sitos de predi~ao, tambem, a distin~ao entre corre
la~ao, necessita~ao e explica~ao fica sem sentido. Se ha uma re
gularidade com aspecto de lei entre urn tipo de evento e outro, 
nao importa se 0 mesmo se deve a uma rela<;ao causal entre eles 
ou a serem efeitos comuns de uma terceira causa. Em qualquer 
caso podemos usar a ocorrencia do primeiro tipo de evento para 
predizer a ocorrencia do segundo. Ninguem acredita que os pri
meiros sintomas de uma doen<;a mortal causam a posterior mor
te, no entanto eles sao regularmente usados para predizer esse 
evento. Similarmente, nao importa para os prop6sitos de predi
~ao se urn mecanismo de necessita<;ao poderia ser substituido 
por outro. Saber que uma pessoa tern cancer incun'tvel permite
nos dizer que ela morrera, aconte~a isso ou nao de fato devido 
ao cancer. 

8 "No mAximo", pDr razoes discutidas no capitulo II . 
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DESEJOS E OPORTUNIDADES 

A UNIDADE elementar da vida social e a a~ao humana indivi
dual. Explicar institui~5es sociais e mudan~a social e mos

trar como elas surgem como resultado da a~ao e intera~ao de in
dividuos. Essa visao, com freqiiencia chamada individualismo 
metodol6gico, e, na minha opiniao, trivialmente verdadeira. 
Muitos pensam diferentemente, entre tanto, e alguns de seus ar
gumentos serao mostrados no capitulo xv. Aqui desejo salientar 
que as a~5es individuais, elas pr6prias, necessitam explica~ao.l 

Urn esquema simples para explicar uma a9ao e ve-la como re
sultado final de duas opera~5es filtradoras sucessivas. Come~a
mos com urn grande conjunto de todas as a~5es abstratamente 
possiveis que urn individuo poderia empreender. 0 primeiro fil
tro e constituido por todas as coer,oes fisicas, economicas, le
gais e psicol6gicas com que 0 individuo se depara. As a~5es 
consistentes com essas coer~5es formam seu conjunto de opor
tunidades. 0 segundo filtro e urn mecanismo que determina qual 
a~ao do conjunto de oportunidades sera de fato executada. Nesta 
exposi~ao os principais mecanismos a serem considerados sao a 
escolha racional (capitulo HI) e as normas sociais (capitulo XH).2 

o tenna "individuo" ser~ usado num sentido ampliado que tambem inclui res· 
ponsAveis por decisOes corporativas, como firmas ou governos. (Mas veja 0 ca
pitulo xv.) 

2 Poder-se-ia argumentar, ao invest que as nonnas sociais esti\o entre as coer~Oes 
colocadas diante de urn individuo. Considero mais uti! pensar nas coer90es 
como criando urna forte distin9ao entre 0 que e factivel e 0 que naD e. Uma 
pessoa naD pode gastar rna is que sua renda. suspender a gravidade ou vOlar em 
ocasi6es diversas que dias de elei~oes. mas pode violar a norma que impede 
usar sapatos marrons com roupas de naite ou a de reciprocidade de favares. 
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Irei concentrar-me aqui em mecanismos gerados pela escolha, 
principalmente pela facilidade de exposi\,ao, mas tambem por
que acredito serem estes mais fundamentais que os gerados por 
normas. 

Nessa perspectiva as a~oes sao explicadas por oportunidades 
e desejos - pelo que as pessoas podem fazer e pelo que querem 
fazer. 0 comportamento dos consumidores e urn exemplo sim
ples. Se vou a uma loja com vinte d61ares no bolso e a firme in
ten\,ao de gastii-Ios (queimarao urn buraco em meu bolso se nao 
o fizer), hii urn sem-nlimero de combina\,OeS de mercadorias 
com as quais poderei sair. Quais delas real mente terminarei por 
comprar depende de minhas carencias, preferencias, desejos. 0 
comportamento criminoso proporciona urn exemplo mais com
plexo. 0 efeito das coer\,oes legais nao e tomar as a\,oes crimi
nosas impossiveis, mas tom a-las mais dispendiosas. Sem essas 
coer\,oes, 0 furto sem riscos seria uma de minhas oportunidades. 
Dadas as coer\,oes, minha escolha esta entre 0 comportamento 
submisso a lei e 0 furto arriscado. Depende dos ganhos certos e 
possiveis perdas associados com as altemativas e, desde que 0 

ganho do furto e imediato e certo, enquanto a perda e protelada e 
incerta, de minhas preferencias de tempo (capitulo v) e de minha 
atitude em rela~ao ao risco.3 

Muito da ciencia social consiste em varia~oes interminavel
mente elaboradas sobre 0 tema das oportunidades e desejos. 
Tentarei impor algo de estrutura a essa atordoante variedade de 
priiticas. Isso tambem me permitira discutir algumas das razoes 
- boas e nao tao boas - que as pessoas aduzem para argumen
tar que oportunidades sao mais fundamentais que preferencias. 

Para come~ar, podemos notar que nem sempre precisamos 
apelar tanto para oportunidades como para preferencias. As ve
zes as coer~Oes sao tao fortes que nao e deixado espa~o para que 
o segundo filtro opere. 0 conjunto de oportunidades e reduzido a 
uma linica a~ao, na exp1ica~ao da qual escolhas (ou normas) nao 

3 Alem disso, nonnas sociais intemalizadas poderiam impedir·me de furtar mes. 
mo quando nao houvesse risco de descoberta e puni930. 
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tern nenhum pape\.4 0 rico e 0 pobre igualmente tern a oportuni
dade de dormir sob as pontes de Paris, mas 0 pobre pode nao ter 
outras oportunidades.5 Ha, tambem, casos em que a natureza do 
segundo filtro nao afeta 0 resultado. Como foi observado no ca
pitulo I, 0 fato de que as pessoas (globalmente ) com pram menos 
de uma mercadoria quando seu pre~o sobe pode ser expJicado 
independentemente do que motiva as pessoas (individualmente) 
a cornprar ou nao comprar. Se os seus rendimentos permanecem 
os mesmos, comprarao menos da mercadoria simplesmente por
que poderao arcar com menos. Os estudiosos discordam da im
portfincia relativa das preferencias e oportunidas na explica~ao 
do comportamento. Alguns economistas argumentam que todas 
as pessoas tern essencialmente as mesmas preferencias e dese
jos, apenas as oportunidades diferem. Embora comumente fieis 
defensores da teoria da escolha racional, eles sao levados, para
doxalmente a argumentar que a escolha quase nao importa por
que quaisquer varia~oes em comportamento devem ser explica
das por varia~oes em oportunidades. A maioria dos cientistas 
sociais, entretanto, acredita que as pessoas diferem em seus de
sejos assim como em suas oportunidades, e essa visao parece-me 
obviamente correta de modo a nao exigir defesa ulterior. 

No entanto, em casos particulares ainda hi! espa~o para deba
te. Os historiadores da escravidao, na antiguidade chlssica ou no 
sui dos Estados Unidos, sugeriram duas explica\,oes diferentes 
na baixa taxa de investimentos nessas sociedades. Alguns argu
mentaram que aos proprietarios de escravos faltavam oportuni
dades para investimento. Os escravos tratavam suas ferramentas 

4 Ha escolas de teoria social, freqilentemente referidas como "estruturalistas", 
que afirmam que toda explica~ao de comportamento assume essa forma. Os 
marxistas freqUentemente argumentam. por exemplo, que os trabalhadores sao 
fOf\ados pelas circunstancias a vender seu labor aos capitalistas, exatamente 
como estes sao fon;ados pela competi~ao a explorar os trabalhadores. Para ver 
a falha no argumento e suficiente notar que ningu~m ~ fon;ado a seT urn capita
lisla: sempre existe a o~ao de tomar-se urn trabalhador. 

5 Pode haver ainda uma escolha nao trivial como sob que ponte 0 pobre deveria 
dormir. 0 ponto e geral: 0 conjunto de oportunidades raramente se reduz a lite· 
ralmente uma o~ao f'isica. 
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tao mal que 0 investimento em produ~ao mecanizada nao era 
uma op~ao real. Outros argumentaram que aos proprietArios de 
escravos faltava motiva\,ao para investir porque preferiam uma 
vida de consumo luxuoso e conspicuo. Debates simi lares sao en
contrados na sociologia da educa\,ao. As crian~as de familias de 
classes trabalhadoras abandonam a escola cedo porque nao tem 
recursos para continuar ou porque seus valores diferem dos das 
crian\,as com uma forma9ao de classe media? Esses temas niio 
podem ser resolvidos em bases metodol6gicas. Devem ser discu
tidos caso por caso, considerando a evidencia empirica. E no en
tanto sao frequente mas desorientadoramente apresentados como 
questoes metodol6gicas. 

As oportunidades sao mais biisicas que os desejos em urn as
pecto: sao mais faceis de observar, nao apenas pelo cientista so
cial, mas tambem por outros individuos na sociedade. Na estra
tegia militar urn ditado basico e que se deve fazer os pIanos na 
base das capacidades (verificaveis) do oponente, nao de suas in
ten~oes (nao-verificaveis). Com frequencia isso implica planejar 
a partir de uma suposi,ao de pior-das-hip6teses: 0 oponente tra
tara de ferir-nos se puder faze-lo. Se cada lado planeja com base 
nas capacidades do outro lado, e sabe que 0 outro lado estA fa
zendo 0 mesmo, suas verdadeiras preferencias podem nao im
portar muito. 

Ainda uma outra razao pela qual as oportunidades poderiam 
parecer mais fundamentais que os desejos tem a ver com a possi
bilidade de influenciar 0 comportamento. Comumente e mais fa
cil mudar as circunstancias e oportunidades das pessoas do que 
mudar suas opinioes.6 Esse e urn argumento de custo-beneficio 
sobre a eficacia monetiiria de pol]iticas alternativas - nao urn 
argumento sobre poder explicativo relativo. Mesmo se 0 gover
no tem uma boa teoria que permite tanto a explica~ao como a 
predi~ao, ela pode nao permitir muito controle. Os fatores que 

6 Adicionalmente, como se argumenta mais adiante, 0 melhor caminho para mu
dar suas opiniees pode ser mudar suas circunstancias. Mas esse e urn argumen
to a parte. 

32 

Desejos e oportunidades 

. desejos 

causa comum ~ --- II9lIO 
...... oportunldades ~ 

desejos 

t -~ 
oportunldades-- ~ao 

desejos_ , -
oportunldades-- ~ao 

Figura 11.1 

(A) 

(B) 

(e) 

estlio sob controle do governo niio sao sempre os causalmente 
importantes. Suponhamos que um desempenho economico fraco 
possa ser rastreado ate chegar a homens de neg6cios avessos a 
riscos e a sindicatos fortes. 0 governo pode estar plenamente 
convencido de que a atitude mental dos administradores seja a 
causa mais importante, e no entanto ser incapaz de fazer qual
quer coisa a respeito. Em contraste, os sindicatos podem ser con
trolados ate certo ponto por politicas salariais. 

Ate aqui estive argumentando como se os desejos e oportuni
dades fossem dados independentemente uns dos outros e pudes
sem variar independentemente uns dos outros. Volto-me agora 
para casos em que ambos sao influenciados por urn terceiro fa
tor, e depois para casos em que podem influenciar diretamente 
uns aos outros (ver Fig. Jl.l). 

Para ilustra\,Oes do caso A na Fig. Jl.l remeto-me inicialmente 
a Tocqueville. Em A Democracia na America abundam insrnn
cias nas quais desejos e oportunidades sao rastreados de volta 
ate uma causa comum. As vezes ambos agem em conjunto. As
sim, diz Tocqueville, a escravidao nao apenas impede que os ho
mens brancos f39am fortuna, como ate os desvia de desejarem 
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faze-Io. Na America os eleitores numca elegem hom~ns de dis
tin9ao, em parte porque nao tern oportunidade de faze-Io (ho
mens de distin"ao nao desejam enlrar para a po\ltica) e em parte 
porque nao elegeriam candidatos superiores se estes apa
recessem. Em oulros casos, argumenta Tocqueville, 0 efeito so
bre os desejos e 0 efeito sobre oportunidades trabalham em dire
"oes opostas. Nao ha tempo nas vidas dos norte-american os, 
afirma ele, no qual os mesmos tenham tanto 0 lazer como a in
c1ina"ao a estudar, donde a ausencia de norte-americanos bem
educados. Nos Estados Unidos a religiao - em si mesma urn 
efeito da democracia - afasta 0 desejo de fazer 0 que a demo
cracia permite que as pessoas fa"am. 

Ha urn ditado segundo 0 qual a necessidade e a mae da inven
tiva. Similarmente, os historiadores sociais com freqiiencia su
poem que a priva"ao e a mae da revolta e de outras formas de 
a"ao coletiva. Nenhuma das afirma"oes e obviamente valida. 0 
que e verdade e que quando as pessoas estao em situa"lio muito 
rna a sua motiva"ao para inovar ou rebelar-se e muito alta. Sua 
capacidade ou oportunidade de faze-lo, entretanto, e a mais bai
xa quando esUio em circunstancias diflceis. A inova"ao requer 
recurs os, tempo, investimentos caros com urn resultado pro
telado e incerto - mas e exatamente com isso que empresas Ii 
beira da falencia nao podem arcar. Empresas pr6speras podem 
arcar com inova"oes - mas podem nao incomodar-se em faze-
10. A participa"ao na a"ao coletiva requer a capacidade de retirar 
tempo de atividades diretamente produtivas - mas e exatamen
te com is so que 0 trabalhador ou campones empobrecido nao 
pode arcar. 0 campones medio e 0 trabalhador que conseguiu 
poupar urn pouco podem arcar com juntar-se a uma rebelilio ou 
greve, mas sua motiva"lio e menos aguda. Uma vez que tanto a 
efetiva inova"ao como a efetiva participa"ao dependem tanto de 
desejos como de oportunidades, e uma vez que estes variam em 
dire"oes opostas com a adversidade das circunstancias, nlio po
demos dizer a priori que nivel de adversidade tendera a favore
cer 0 efeito em questao. Marx argumentou que a civiliza"ao sur
giu nas zonas temperadas porque apenas ali a necessidade de 
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melhoramentos encontrou-se com oportunidades para melhora
mentos. Onde a natureza e pr6diga demais nlio M necessidade, e 
onde e escassa demais nao M oportunidades. 

Desejos e oportunidades tambem podem afetar-se uns aos ou
tros diretamente. Consideremos inicialmente 0 mecanismo indi
cado pelo caso B da Fig. II.I. 0 capitulo I tocou em alguns modos 
pelos quais as oportunidades podem afetar os desejos: as pessoas 
podem terminar por desejar 0 que podem conseguir.7 Mais uma 
vez podemos citar Tocqueville sobre a escravidao: "Sera uma 
ben"ao de Deus, ou uma maldi"ao ultima essa disposi"ao da 
alma que da aos homens uma especie de gosto depravado pela 
causa de suas afli90es?" 1sso proporcionaria uma razao a mais 
para acreditar as oportunidades como mais bilsicas que as prefe
rencias. Conjuntamente, oportunidades e desejos sao as causas 
imediatas da a"ao, mas a uma distancia maior apenas as oportu
nidades importam, uma vez que tambem modelam os desejos. 
Esse modo de colocar 0 assunto, entretanto, e drastico demais. 0 
mecanismo das "uvas verdes" assegura que nao haja op"ao fora 
do conjunto de oportunidades que seja preferida Ii op"ao preferi
da dentro do mesmo, mas isso nlio faz com que qualquer op"lio 
factivel em particular seja a preferida. 

o mecanismo oposto, 0 do caso C da Fig. 11.1, tambem pode 
operar. As vezes 0 conjunto de oportunidades e deliberadamente 
modelado pelos desejos de uma pessoa. Nlio tenho em mente 
aqui 0 desejo, importante na pratica mas teoricamente trivial, de 
expandir 0 conjunto de oportunidades, mas os casos mais intri
gantes, nos quais as pessoas poderiam empenhar-se em reduzir 0 

conjunto de op"oes disponiveis. Discutirei duas razoes pelas 
quais as pessoas podem adotar tal comportamento autolimitador 
ou auto-restritivo. 

Primeiro, M a fraqueza da vontade. Discuto esse fen6meno 
mais extensamente nos capitulos IV e v, mas ele tam bern e rele
vante aqui. Como ilustra a hist6ria de Ulisses e as sereias, as 
pessoas nao podem confiar sempre em que agirao racionalmente. 

7 Ou, mais perversamente. 0 que nao podem conseguir. 
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Figura 11.2 

Se podem antecipar 0 tipo de situa~6es nas quais poderiam per
der a cabe~a, podem agir estrategicamente para impedir desde 0 
inicio que a oportunidade surja. Posso decidir nao ir a festa do 
escrit6rio se estiver com receio de fazer algo tolo. A 1 Q de janei
ro posso pedir ao meu dentista para enviar-me a conta integral se 
a 20 de janeiro eu cancelar minha consulta de 21 de janeiro. Urn 
govemo pode entregar 0 controle da politica finance ira ao Fundo 
Monetfrrio Intemacional para impedir-se a si mesmo de ceder a 
exigencias populares de aumento de saUrrios. 

Em seguida ha a intera~ao estrategica. Pode-se as vezes me
Ihorar os pr6prios resultados ao eliminar certas op~6es do con
junto de oportunidades. Para ver como, consideremos urn jogo 
entre dois agentes ou jogadores, I e II (Fig. 11.2). Nesse jogo leo 
primeiro a mover-se. Ele pode, ou tenninar 0 jogo movendo-se 
para a esquerda, caso em que ambos recebem urn premio de 3, 
ou mover-se para a dire ita, caso em que II tern 0 movimento se
guinte. Nesse caso, II pode garantir 2 para si mesmo e 4 para I 
ao mover-se para a esquerda, enquanto que, se se mover para a 
direita, ambos receberao 1. Naturalmente, se II e racional, ele se 
movera para a esquerda. Similarmente, se I e racional e sabe que 
pode contar com a racionalidade de II, ele se movera para a di
reita. Note-se, entretanto, que 0 resultado (4,2) nao e 0 que II 
preferiria. Ele gostaria mais que I se movesse para a esquerda, 
para 0 resultado (3,3). Urn modo pelo qual II pode a1can~ar esse 
objetivo e eliminar sua opr;iio de ir para a esquerda no segundo 
estligio. Nesse caso I sabeni que 0 resultado de ir para a direita 
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sera (1,1). Para evitar isso ele vai, ao inves, para a esquerda. 
Mais concretamente, suponhamos que I e II sejam dois exercitos 
oponentes. 0 primeiro movimento de I corresponde a escolha 
entre abrir negocia~6es e atacar. Se I escolher 0 ataque, II tera 
entiio a escolha entre recuar e lutar. Porque a guerra seria muito 
destrutiva, 0 interesse de II seria recuar. Entretanto, II pode usar 
o c1assico estratagema de queimar suas pontes e, dessa mane ira, 
tomar a retirada fisicamente impossivel e, como conseqOencia, 
trazer I a mesa de negocia~6es. 8 

Falando estritamente, M algo de incongruente em explicar 
uma a~ao em tennos de oportunidades e desejos. As oportunida
des sao objetivas, extemas a uma pessoa. Os desejos sao subjeti
vos e intemos. Nao temos problemas em compreender como os 
objetos extemos podem agir urn sobre 0 outro para produzir urn 
resultado, nem em captar a no~ao de causalidade puramente psi
quica. E menos claro como elementos objetivos e subjetivos po
dem interagir para produzir uma a~ao. Com efeito, 0 que explica 
a a~ao sao os desejos da pessoa juntamente com suas eren,as a 
respeito das oportunidades. Como as cren~as podem ser equivo
cadas, a distin~ao niio e trivial. A pessoa pode deixar de perceber 
certas oportunidades e por isso nao escolher 0 melhor meio dis
ponivel de realizar 0 seu desejo. Inversamente, se acreditar que 
certas 0~6es niio exeqOiveis sejam exeqOiveis, a ~ao pode ter 
resultados desastrosos. Seria ingenuo pensar, por exemplo, que a 
politica publica pode ser explicada pelos objetivos do govemo e 
as oportunidades que, objetivamente falando, Ihe estiio abertas. 
Mais exatamente, os objetivos interagem com as cren~as - na 
verdade, teorias altamente polemicas - sobre 0 que sao poli
ticas economicas exeqOiveis. 

8 0 jogador II tam~m poderia queimar SU3S pontes, se antecipasse que a fraque
za de vontade poderia evitar que lutasse caso tivesse outra saida. 

37 



III 

ESCOLHA RACIONAL 

QUANDO defrontadas com varios cursos de ac;ao, as pessoas 
comumente fazem 0 que acreditam que levara ao melhor re

sultado global. Essa sentenc;a enganosamente simples resume a 
teoria da escolha racional. Neste e no proximo capltulos tentarei 
mostrar as complexidades ocultas nessa formulac;ao. 

A escolha racional e instrumental: e guiada pelo resultado da 
ac;ao. As ac;5es sao avaliadas e escolhidas nao por elas mesmas, 
mas como meios mais ou menos eficientes para urn fim ulterior. l 

Urn exemplo simples e 0 empreendedor que deseja maximizar 0 

lucro. Para a1canc;ar essa finalidade ele considera cuidadosamen
te que produtos oferecer, quantos deles produzir e como produzi
los. Urn exemplo mais complexo e 0 general a quem foi ordena
do derrotar 0 exercito inimigo a qualquer custo para si proprio. 
Antes que possa distribuir os seus soldados, ele precisa formar 
uma opiniao sobre os pIanos inimigos. Adicionalmente, deve to
mar medidas para dar ao inimigo uma ideia errada sobre os seus 
proprios pIanos. Uma vez que sabe que os generais inimigos es
tao cientes desses ca1culos e, com efeito, estao realizando eles 
mesmos urn raciocinio similar, deve tentar adivinhar correta
mente suas intenc;5es e vence-Ios em esperteza. Urn exemplo 
mais polemico e 0 do ator que estli experimentando diferentes 
maneiras de desempenhar uma cena ate que "acerta na mosca". 
Ele estli considerando meios altemativos visando 0 mesmo fim, 

Em contraste, 0 comportamento orientado por Donnas socia is D.a.O estA preocu
pado com resultados. Esse contraste e explorado no capitulo XIII. 
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a cria~ao de urn trabalho que tenha valor estetico, rejeitando a 
maioria deles e final mente aceitando urn. 

As vezes a distin~ao entre meio e fim parece sem sentido. Se, 
ao ser-me oferecida a escolha entre uma laranja e uma mac;a, eu 
escolher a laranja, nao sera por qualquer resultado que eu queira 
provocar. Nao e como se eu escolhesse a laranja para criar certa 
sensac;ao em minhas papilas gustativas.2 Eu a pego porque prefe
riria uma laranja a uma ma\!ii. Quando decido que gostaria mais 
de passar algum tempo com urn amigo do que ficar ate mais tar
de no escritorio, nao e necessario ter qualquer objetivo comum 
para 0 qual as duas ac;Oes sejam meios altemativos. Vamos supor 
que seja simplesmente mais importante para mim estar com meu 
amigo do que terminar meu trabalho. Embora essas categorias 
nao se encaixem na categoria meio-para-um-fim, isso nao e mo
tivo para dizer que nao sejam racionais. 

Ha urn modo, entre tanto, pelo qual tais escolhas podem ser 
assimiladas a ac;ao instrumental. Perguntando-se ao individuo ou 
observando-se 0 seu comportamento pode-se descobrir como ele 
ordena as opc;5es.3 Uma pessoa poderia preferir tres laranjas a 
quatro ma\!iis, mas escolher cinco mac;as em lugar de tres laran
jas. Uma lista de tais opC;5es emparelhadas e chamada a ordem 
de preferencias de uma pessoa. Pelo uso de urn truque matemiiti
co, a ordem de preferencias pode ser convertida numafim,iio de 
utilidade, que e uma maneira de atribuir numeros as opc;5es, de 
modo que as opc;5es preferidas recebam numeros mais altos.4 

2 Entretanto, a minha escolha da iaranja obviamente tern alga a ver com as sensa· 
~oes de paladar, como veremos no capitulo IX. 

3 Essas o~Oes podem estar dentro de seu conjunto de oportunidades ou fora 
dele. 

4 Esse passo das preferencias as fun~Oes de utilidade e passlveJ apenas se as pre
ferencias sao "bem-comportadas". Tres condi~Oes devem seT preenchidas. (1) 
A pessoa deve seT capaz de camparar qualquer par de oPS:Oes com qualquer ou
tro. Deve preferiT urn deles. preferiT 0 outro, ou acredita-los igualmente bons. 
(2) A pessoa deve ser consistente em suas preferencias: se prefere uma laranja a 
uma mar;a e uma mar;a a uma pera, deve tambem preferir a laranja a pera. (3) A 
pessoa deve ser capaz de negociar entre valores que se encontram opostos. Para 
explicar essa condi~ao e mais fAcil usar urn exemplo que a viola: urn eleitor que 
classifica os candidatos apenas por seus pontos de vista sobre a politica fiscal, 
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Entao podemos dizer que a pessoa age assim para maxi mizar a 
utilidade, desde que tenhamos em mente que isso nada mais e 
senao uma maneira conveniente de dizer que ela faz 0 que pre
fere. Nao ha impIica~ao de hedonismo. Na verdade, sua op~lio 
preferida poderia ser uma que da prazer a outros e nenhum a si 
mesma.5 

A preocupa~ao com resultados pode causar 0 pr6prio fracas
so. Embora a a~iio racional seja instrumental, algumas form as de 
a~ao instrumental sao positivamente irracionais. A ins6nia, a 
impotencia e a gagueira ficam piores quando se tenta fazer algo 
a respeito. Sao mais passiveis de desaparecer quando se para de 
pensar a respeito - mas isso nlio e algo que possa ser resultado 
de uma ~ao. A espontaneidade nos fugira se tentarmos agir es
pontaneamente. Nao podemos acreditar a vontade ou esquecer a 
vontade, ao menos nao no sentido em que podemos erguer 0 bra
~o a vontade. Nao podemos fazer c6cegas em n6s mesmos, sur
preender a n6s mesmos ou enganar deliberadamente a n6s mes
mos, por mais que assim 0 desejassemos. Podemos desejar ser 
estimados e admirados pelos outros, mas as ~oes que n6s ou ou
tros empreenderem com 0 unico prop6sito de aIcan~ar esse fim 
irao minar a si mesmas. Urn importante exemplo no campo da 
politica e 0 da cria~ao de elI!Pregos com 0 prop6sito de aumentar 
a auto-estima das pessoas. E verdade que ter urn emprego regu
lar e uma Fonte importante de auto-estima, mas apenas sob a 
condi~ao de que 0 ponto principal do emprego seja produzir urn 
bern ou servi~o que os consumidores ou contribuintes valorizem 
a ponto de pagar por ele. A auto-estima e essencialmente urn 
subproduto de a~Oes empreendidas com outras finalidades _ 
nao pode ser 0 prop6sito unico da politica. Ou tomemos 0 ponto 
de vista de TocqueviIIe de que 0 principal valor da democracia 
politica e 0 de que a mesma gera incessante atividade e energia 
superabundante na sociedade e desse modo a toma pr6spera. 

exceto quando ocorre manterem a mesma posi~ao sobre esse tema, caso no 
qual ele os classifica de acordo com seus pontos de vista sobre desannamento. 

5 Digo mais a esse respeito no capitulo VI. 
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Embora possivelmente verdadeira, a asser~ao poderia nao ser 
urn argumento suficiente para apresentar as institui~oes demo
craticas. Para que a democracia tenha a prosperidade como sub
produto e preciso que seja antes levada a serio como forma de 
govemo. 

A escolha racional busca encontrar os melhores meios para 
fins dados. E urn modo de adaptar-se otimamente as circunsrnn
cias. A adapta~ao 6tima tambem pode ser obtida por meios ou
tros que a escolha racional. Estes sao considerados nos capitulos 
VIII e IX. Aqui devemos notar que a escolha racional nao e urn 
mecanismo infalivel, uma vez que a pessoa racional pode esco
Iher apenas 0 que acredita ser 0 melhor meio. Como foi expIica
do no final do capitulo II, essa cren~a bern pode ser err6nea. A 
pessoa pode deixar escapar algumas oportunidades ou trope9ar 
por engano. Nao apenas errar e humano: pode ser mesmo racio
nal faze-Io, se acontecer de todos os indicios apontarem na dire
~ao errada. No pr6ximo capitulo discuto algumas maneiras pelas 
quais a forma~ao de cren~as pode deixar de ser racional. Aqui 0 

meu ponto e simplesmente que 0 processo pode ser racional e 
ainda assim deixar de aIcan~ar a verdade. A verdade e uma rela
~ao entre uma cren~a e aquilo sobre 0 que e a cren~a. Quando 
Otelo acredita que Desdemona 0 esrn enganando e ela nao esrn, 
ele esrn alimentando uma falsa cren~a. Em contraste, a racionali
dade e uma relaS'ao entre uma cren~a e a premissa sobre a qual 
esta e mantida. A luz dos indicios apresentados a ele por Iago, a 
cren~a de Otelo bern poderia ser racional. 

No entanto esse exemplo sugere a necessidade de ir alem, 
porque nao pensamos real mente que a cren~a de Otelo seja ra
cional. No minima ele deveria ter investigado mais sobre 0 que 
Desdemona havia feito. Mais geralmente, devemos exigir nao 
apenas que as cren~as sejam racionais em rel~ao aos indicios 
disponiveis, mas tambem que a quantidade de indicios reunidos 
seja de certa forma 6tima. Por urn Judo hii 0 risco de reunir evi
dencia insuficiente. 0 medico deve examinar 0 paciente antes de 
opera-Io, sob 0 risco de cortar no lugar errado. Por outro lado, ha 
o risco de reunir evidencia demais. Se 0 exame do medico for 
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exaustivo demais, 0 paciente pode morrer. Permitarn-me elabo
rar sobre 0 segundo desses perigos. 

As outras coisas sendo iguais, a decisao provavelmente sera 
melhor quanto mais indicios reunirmos e quanto mais tempo de
liberarmos, mas as outras coisas nao sao sempre iguais. Quando 
tivermos a1can9ado uma decisao, a ocasiao de agir pode ter pas
sado. 0 paciente podera estar morto, a firma ter ido a falencia ou 
a batalha perdida. Menos dramaticamente, os custos da delibe
ra9ao podem exceder os beneficios. Os casos de litlgio sobre a 
cust6dia de filhos proporcionam uma boa ilustra9ao. Na maioria 
dos palses ocidentais estes sao decididos na base dos "melhores 
interesses da crian9a"; isto e, a cust6dia e dada aquele dos pais 
que a corte considera mais preparado para cuidar da crian9a. 
Esse princlpio requer compara90es cuidadosas e demoradas en
tre os pais para decidir-se qual esta mais bern preparado. Vamos 
supor que no final seja selecionado 0 mais apto dos pais. No en
tanto, 0 litfgio de cust6dia impoe grandes danos emocionais a 
crian9a, argumentavelmente maiores que os que resultariam se a 
cust6dia fosse concedida ao menos preparado dos pais. Dever
se-ia perguntar se estii no melhor interesse da crian9a deixar que 
a cust6dia obede9a aos melhores interesses da crian9a. A decisao 
que teria sido a melhor se a1can9ada instantaneamente e sem 
custos pode nao ser a melhor, tudo considerado, se os custos da 
tomada de decisao forem lev ados em conta.6 

o lugar da cren9a na escolha racional requer uma discussao 
mais cuidadosa. Ate aqui argumentei como se as cren9as fossem 
uma questao de preto ou branco: ou acreditamos que algo seja 0 

caso, ou acreditamos que nao 0 seja.7 Muitas vezes chegamos a 

6 Nos casos de cust6dia de crian~as a demora na apura~ao dos fatos pode tam
b!m modificar 0 que e 0 interesse da crian93. Desde que as COrtes colocam 
grande enfase na continuidade do relacionamento crian93-progenitor. existe a 
pressuposi~ao, que se torna mais forte a medida que 0 caso se arrasta, a favor 
do progenitor que tern a cust6dia temporaria. 

7 Isso nao deve ser confundido com a seguinte verdade 16gica. Ou acreditamos 
que a1go seja 0 case, ou nao acreditamos que 0 seja (a distin9ao entre nega9ao 
interna e externa). 
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uma conc1usao desse modo; e muitas vezes seria pedante faze-lo 
de outra mane ira. No entanto, em princlpio todas as cren9as fac
tuais sao uma questiio de probabiJidades. Para todos os fins pra
ticos, posso contar com nao seT atingido por urn meteoro en
quanto escrevo este capitulo, e no entanto existe uma pequena 
chance de que isso aconte9a. Em muitas situa90es de escolha as 
probabilidades devem ser consideradas muito seriamente. Ao es
colher entre plantios, os agricultores devem considerar a possibi
lidade de geada precoce no outono, de escassez de chuva na pri
mavera e excesso no verao. Com freqUencia eles garantem seus 
palpites escolhendo urn cultivo que lhes resulte razoavelmente 
bern independentemente do tempo. 

Urn exemplo numerico pode ajudar. Ha dois cultivos, A e B, e 
duas condi90es posslveis do tempo, Born e Ruim, que se supoe 
serem igualmente provaveis. A renda dos cultivos em ambas as 
condi90es. esta dada na tabela a seguir. Os mlmeros entre paren
teses indicam a utilidade que urn agricultor obtem dos varios nf
veis de renda. Estiio escolhidos para refletir a tendencia quase 
universal de cada d6lar extra de renda proporcionar incrementos 
sempre menores de utilidade (0 princlpio da utilidade marginal 
decrescente).8 

Tempo 

Ruim 
Bom 
Mectio 

A (US$) 

10.000 (10) 
30.000 (60) 
20.000 (50) 

B (US$) 

\5.000 (36) 
20.000 (50) 
17.500 (45) 

A longo prazo, 0 agricultor ganhara mais com 0 cultivo A do 
que com 0 cultivo B, uma vez que 0 mesmo tern um resultado 
medio maior. Nos anos ruins, entretanto, ele se saira pior com A 

8 A honestidade intelectual requer que eu sublinhe que 0 conceito de utilidade 
aqui empregado e menos inocente do que aquilo ao que me referi antes como 
"nada mais que" a expressao de preferencias. 0 escopo da presente exposi~ao 
n~o me dA margem para entrar em detalhes. 
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do que com B. Por essa razao ira preferir B a A.9 Se for escolhi
do 0 cultivo A, a renda media e de US$20.000 com urn nivel de 
utilidade correspondente de 50. A utilidade media e de 35. Cor
respondentemente, a utilidade da renda media de B e 45, en
quanto que a utilidade media e 43. A renda media (e portanto a 
utilidade da renda media) e mais alta com A. Nao M nenhum 
ano, entretanto, no qual a renda media e 0 nivel de utilidade cor
respondente sejam realizados. 0 agricultor nao pode viver na 
base da renda media,lo mais do que pode ter uma familia media 
de 2,2 filhos. 0 que conta e a media dos niveis de utilidade reali
zados.ll Uma vez que a utilidade media e mais alta com B, sera 
esse 0 cultivo escolhido. 

A teoria da tomada de decisoes sob risco aeonselha as pessoas 
a maximizarem a utilidade esperada. Em casos como 0 que aca
bo de discutir, isso significa 0 mesmo que a media de utilidade 
alcan~ada em muitos periodos. A teoria foi estendida, entretanto, 
para cobrir situa~Cies de escolha que nao se repetem dia apos dia 
ou ano ap6s ano. Nesse caso 0 tomador da decisao e solicitado a 
apoiar-se em suas "probabilidades subjetivas" ou, em linguagem 
menos solene, em seus palpites informados. A utili dade de eada 
resultado possivel de uma a~ao e ponderada pela probabilidade 
estimada desse resultado, para produzir a utili dade esperada da 
a~ao. A teoria manda empreender a a~ao que se associou com a 
mais alta utilidade esperada. No pr6ximo capitulo apresento as 
razCies de meu ceticismo em rela~ao a essa extensao da teoria. 

Agir raeionaImente e fazer tao bern por si mesmo quanta se e 
capaz. Quando dois ou mais individuos interagem, eles podem 

9 Por isso oio hA necessidade de estipular 0 conservadorismo campones para ex
plicar a resistencia a alguns dos cultivos de alta produ~io introduzidos pela Re
volu~io Verde nos Estados Unidos. Se os cultivos tam~m apresentassem urna 
varia~ao mais elevada, a resistencia poderia ter side perfeitamente racional. 

10 Ele poderia faze-Io. ~ claro. se economizasse nos aDOS bons. 
11 0 lei tor poderia justificadamente perguntar se a aversdo ao risco oao poderia 

levar 0 agricultor a tam~m levar em conta a diferen-;a entre os nfveis de utili~ 
dade dos anos bons e ruins. Como a n~ao de utilidade usada aqui ~ definida de 
um modo que ja incorpora atitudes em rela~ao a riscos. essa proposi~ao iria. 
contudo. envolver dupla contagem. 
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fazer muito pi~r por si mesmos do que agindo isolados. Essa 
pereep~ao e talvez a principal conquista pratica da teoria dos ja
gas, ou a teoria das decisOes interdependentes. Mas a teoria tam
bern e util de varios outros modos. Com efeito, uma vez que al
guem ehegue a examina-la plenamenle, ela mostra ser nao uma 
teoria no senlido ordinario, mas 0 contexto natural e indispen
savel para eompreender a intera~ao humana. E, nesse senti do, 
mais proxima a l6gica que a uma disciplina empiriea. Toma-se 
uma teoria empirica uma vez que acrescentemos principios de 
eomportamento que possam ser testados e verificados verdadei
ros ou falsos, mas nao se manlem ou cai com 0 teste empirico. 

Os prineipios basicos da teoria dos jogos sao ilustrados pelo 
jogo da Fig. 11.2. Os ingredientes desse exemplo sao comuns a 10-
dos os jogos. Hii do is ou mais jogadores. Cada urn deles tern a 
escolha entre duas ou mais estralegias. Cada conjunlo de esco· 
Ihas gera urn conjunto de recompensas. A recompensa de cada 
jogador depende das escolhas feitas por todos os oulros, nao 
apenas de sua propria decisao. Supoe-se que os participantes fa
~am suas escolhas independentemente de cada urn dos oulros, no 
sentido de que nao podem estabelecer alian~as para coordenar 
suas decisCies. Em outro sentido, entretanto, as escolhas sao in
terdependentes, porque cada urn deve tomar sua decisao na base 
de sua anlecipa"ao do que o(s) outro(s) ir(a/ao) fazer. No jogo da 
Fig. 11.2 0 jogador I deve colocar-se na posi"ao de II antes de po
der lomar sua decisao. Contrariamenle, a decisao de II de quei
mar suas pontes iria basear-se em sua analise do que I faria se 
for"ado a escolher entre negociar e lular. 

No mais conhecido de lodos os jogos, 0 Dilema do Prisionei
roP ambos os jogadores tern uma estrategia dominante, isto e, 

12 0 dilema deriva seu nome da seguinte anedota (com os m1meros dos premios 
inseridos). Dois prisioneiros. suspeitos de terem colaborado num crime. s30 co
locados em celas separadas. A policia diz a cada urn que sera Iibertado (4) se 
denunciar 0 outro e este nao 0 denunciar. Se denunciarem urn ao outro. ambos 
receberao tres anos de reclusao (2). Se ele nao denunciar 0 outro. mas 0 outro 0 

denunciar. sera condenado a cinco anos (1). Se nenhurn denunciar 0 outro, a 
policia tern provas suficientes para mandar cada urn a prisao por urn ana (3). 
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uma estrategia que e a melhor resposta a todos os movimentos 
do oponente. 

al 
Q2 

bl 

3,3 
4,1 

b2 

1,4 
2,2 

Denominemos al e bl estrategias cooperativas e a2 e bz estra
tegias nao-cooperativas. Vemos que para cada jogador a nao
coopera<;ao domina a coopera<;ao. Urn jogador racional ira esco
lher a estrategia nao-cooperativa, sabendo perfeitamente que 0 

outro fara 0 mesmo e 0 resultado proporcionado por sua a<;ao 
sera pior para ambos do que 0 que eles poderiam a\can<;ar co
operando. 0 capitulo XllI e dedicado a uma maior discussao des
se dilema, onipresente na vida social. Aqui desejo simplesmente 
prevenir contra a tenta<;ao de argumentar que, desde que os joga
dores conscientemente fazem pi or para si pr6prios do que pode
riam fazer, eles nao podem realmente ser racionais. Se os dois 
jogadores agissem como urn, esse argumento seria correto, mas 
como nao 0 fazem, 0 mesmo nao e valido. A no<;iio de escolha 
racional e definida para urn individuo, nao para uma cole
tividade de dois ou mais individuos. Se urn individuo tern uma 
op<;ao que e superior a suas outras op<;oes independentemente do 
que as outras pessoas fazem, ele seria irracional se nao a prati
casse. 0 fato de que todos se beneficiariam se todos agissem ir
racionalmente nao esta aqui nem ali. 
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A TEORIA da escolha racional tern 0 objetivo de explicar 0 

comportamento humano. Para isso deve, em qualquer caso, 
proceder em dois passos. 0 primeiro passo e determinar 0 que 
uma pessoa racional faria nas circunstiincias. 0 segundo passo e 
verificar se isso e 0 que a pessoa real mente fez. Se a pessoa fez 0 

que a teoria predisse que faria, 0 caso pode ser acrescentado Ii 
rela<;ao de seus creditos.! Similarmente, a teoria pode falhar em 
cada urn dos dois passos. Primeiro, pode falhar em produzir de
terminadas predi<;oes. Segundo, as pessoas podem nao se ajustar 
as suas predi<;oes - podem comportar-se irracionalmente. 

Para explicar como se originam esses problemas, vamos ini
cialmente resumir 0 principal argumento do capitulo Ill. Uma 
a<;ao, para ser racional, deve ser 0 resultado de tres decisoes 6ti
mas. Primeiro, deve ser 0 melhor modo de realizar 0 desejo de 
uma pessoa, dadas suas cren~as. Depois, essas cren~as devem 
ser elas mesmas 6timas, dadas as evidencias disponiveis Ii pes
soa. Finalmente, a pessoa deve reunir uma quantidade 6tima de 
evidencia - nem demais nem de menos. Essa quantidade de
pende tanto de seus desejos - da importancia que atribui Ii deci
sao - como de suas cren~as relativas aos custos e beneficios de 
reunir mais informa~ao. 0 processo todo, entao, pode ser vi sua
lizado como mostra a Fig. IV.!. 

A explica.;ao correta pode ainda, como sabemos do capitulo I, ser diferente. A 
escolha racional pode ser substituida por outro mecanismo. Ou a pessoa, embo
ra nito racional. pooeria por acidente fazer 0 que a racionalidade exigiria que fi
zesse. 
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/~ao" 
deseJos I • cren~s 

t 1 
evldlmcla 

Figura IV.! 

Aqui os desejos sao 0 iinico elemento independente, ao qual 
todos os outros sao subordinados. Como escreveu David Hume: 
"A razao e, e deveria ser apenas, a escrava das paixoes." Ele nao 
quis dizer, tenho certeza, que a razao deveria dobrar-se a cada 
capricho das paix1ies. Em particular, ele nao teria sancionado 
que 0 poder das paixoes agisse diretamente sobre as cren\,as de 
alguem, como caso do wishful thinking. (Na ilustra\,ao, isso esta 
indicado pela seta bloqueada.)2 Como colocou 0 historiador 
frances, Paul Veyrne, cren\,as nascidas da paixao servem mal a 
paixao; pois os escravos, para bern servir aos seus senhores, de
vern ter algum grau de independencia e autonomia de execu\,iio. 

Antes de continuarmos, vamos olhar mais de perto a afirma
\,iio de Hume. Ela implica que a nO\'ao de desejos racionais e 
sem sentido. A razao nao pode ditar as paixoes quais devem ser 
os seus objetos. Hume certamente teria concedido que a razao 
pode ajudar a eliminar desejos logicamente incoerentes, como 
querer assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, mas no mais as 
paixoes nao estao sujeitas ao tributo raciona!. Vma pessoa pode 
nao gostar de urn desejo, talvez considera-Io imoral, mas nao faz 
sentido desacredita-Io como irraciona!. Essa visao tambem e a 
dominante na ciencia social contemporanea. Para a maioria dos 
economistas, em particular, desejos e preferencias sao simples-

2 Iremos ver que alguns efeitos dos desejos sobre 0 processo de reunir evidencias 
sa.o i1egitimos por razOes similares. 
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mente como paladares e "de gustibus non est disputandum". 
Posteriormente irei questionar essa visao. 

Primeiro explicarei como a teoria da escolha racional pode fa
Ihar atraves da indetermina\,ao. Em geral hii duas formas de in
determina\,ao. Pode haver diversas a\,oes que sejam igual e oti
mamente boas. Ou pode nao haver nenhuma a\,ao que seja ao 
menos tao boa como todas as demais. 

Consideremos primeiro a indetermina\'ao da a\,ao, dadas nos
sas cren\,as e desejos. Miiltiplos 6timos surgem com freqOencia. 
Sou trivialmente indiferente entre duas latas identicas de sopa 
Campbell's no supermercado. Desejo uma delas, mas nao im
porta qual. Menos trivialmente, urn administrador poderia maxi
mizar os lucros de do is modos diferentes: por urn baixo volume 
de vendas com altos lucros por venda ou urn alto volume de ven
das com baixos lucros por venda. 0 que ele fara pode ser alta
mente importante para os empregados que serao demitidos se ele 
escolher a op\,ao de menor volume, mas se 0 lucro e tudo com 
que se importa, ele nao sera capaz de explicar por que escolhe 
uma op\,ao de preferencia a outra. No entanto tais casos ocorrem 
apenas por acidente. Pode acontecer com facilidade que uma 
pessoa seja indiferente entre duas op\,oes qualitativamente dife
rentes, mas apenas por acidente que estas sejam tambem as mais 
bern classificadas no conjunto de oportunidades. Nao hi! situa
\,oes de escolha nas quais miiltiplos 6timos tendam a surgir siste
maticamente.3 

Casos nos quais, para dadas cren\,as e desejos, nao hi! a~ao 
6tima surgem quando as pessoas sao incapazes de comparar e 
ordenar todas as op\,oes.4 Se hi! varias a\,oes entre as quais ne
nhuma e melhor, posso ser incapaz de dizer qual delas prefiro e 

3 Uma exce~ao ~ 0 comportamento de equilfhrio com escolha aleat6ria de estraM 

tegia. Ess t6pico e discutido no capitulo Xl. 
4 Tambem podem surgir casos bizarros. como 0 seguinte. Dizem-me que se eu 

escrever urn numero positivQ (estritamente maior que zero), receberei uma re
compensa em d61ares iguaJ a 1 dividido por esse numero. Claramente. para 
qualquer numero que eu escrever ha urn numero menor que me proporcionaria 
uma recompensa maior. 
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tambem incapaz de dizer que elas sao igualmente boas. Isso e 
incomensurabilidade, nao indiferen9a. Urn teste simples permi
te-nos distinguir entre ambas. Suponhamos que, para duas op-
90es x e y, eu nao tenha preferencia por nenhuma. Se eu for indi
ferente entre elas, deverei sempre preferir x mais um d6lar extra 
a y. Se, entretanto, eu nao preferir x-mais-um-d6Iar a y, isso 
mostra que x e y sao incomensuriiveis. 

DecisOes importantes com freqiiencia envolvem OP90es inco
mensuriiveis. A escolha, digamos, entre fazer 0 curso de direito 
ou 0 de engenharia florestal, assumindo que ambos me atraiam 
fortemente, e uma escolha de carreira e estilo de vida. Se eu ti
vesse experimentado ambos por uma vida inteira, poderia ser ca
paz de realizar '~!'1a ~~colha informada entre eles. Na realidade, 
sei pouco demais a respeito deles para tomar uma decisao racio
nal. 0 que acontece com freqiiencia em tais casos e que cons ide
ra90es perifericas se movem para 0 centro. Em minha ignorancia 
a respeito da primeira casa decimal - se a minha vida serii me
lhor como advogado ou engenheiro florestal- eu me volta para 
a segunda. Talvez eu opte pela faculdade de direito porque com 
isso me sera mais fiicil visitar meus pais nos fins-de-semana.5 

Essa mane ira de decidir e tao boa como qualquer outra - mas 
nao e aquela que pode ser ratificada pela teoria da escolha racio
nal como superior a, digamos, apenas jogar uma moeda. 

As cren9as sao indeterminadas quando a evidencia e insufi
ciente para justificar um julgamento sobre a probabilidade dos 
viirios resultados da a9ao. Isso pode acontecer de duas maneiras 
principais: atraves da incerteza, especial mente sobre 0 futuro, e 
atraves da intera9ao estrategica. 

Consideremos a decisao de uma firma sobre quanto investir 
em pesquisa e desenvolvimento. Para decidir racionalmente, a 
firma deve estimar 0 resultado proviivel do investimento - 0 ni
vel de probabilidade de que suas atividades inovadoras levarao a 
inova9ao lucrativa - assim como os investimentos feitos por 

5 Mesmo que eu nao possa comparar x e y, nao teoho dificuldade em comparar 
urn d6lar com nenhum d61ar. 
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outras firmas e 0 resultado proviivel desses investimentos. Ora, 0 

resultado de atividades inovadoras e altamente incerto. A empre
sa nao pode preyer com qualquer precisao se vai acertar na mos
ca ou sair de maos vazias. No panorama de uma tecnologia 
constantemente mutiivel, os registros passados nao sao boas ga
rantias de sucesso futuro. 

Mesmo que a empresa pudesse estimar as chances de fazer 
uma inova9lio lucrativa, ela nlio poderia estar certa de chegar a 
me sma antes que as outras firmas. Sob condi9oes de o-vencedor
leva-tudo, isso e crucial. Quanto mais uma empresa investe em 
pesquisa e desenvolvimento, maiores as suas chances de chegar 
Iii antes.6 Se outras empresas investem grandes quantias, a nossa 
tem poucas chances de vencer. A decislio racional bem poderia 
ser nlio investir nada. Outras firmas, entretanto, estao presumi
velmente fazendo os mesmos ciilculos. Se todas decidirem in
vestir pouco, a nossa deveria investir pesadamente. Mas, uma 
vez mais, esse raciocinio aplica-se igualmente as outras e, se to
das investirem pesadamente, nossa empresa deveria cair fora. 
Estamos andando em circulos: cada empresa deve investir muito 
se e apenas se as outras investirem pouco. Nlio hii base aqui para 
a forma9lio de cren\,a racional, e conseqiientemente, nlio hii base 
firme para a a\,lio.7 Para explicar as decis5es de investimento po
deriamos sair-nos melhor seguindo Keynes e invocando os "es
piritos animais" dos empresiirios. 

Hii alguns - slio chamados os te6ricos da decislio bayesiana 
--que discordariam do que acabo de dizer. Eles argumentam 
que, desde que sempre temos algum conhecimento sobre a situa-
9lio da escolha, deve ser melhor usa-lo para formar estimativas 

6 Essa coloca~ao se mant~m verdadeira mesmo se a incerteza sobre 0 futuro nao 
nos permite dizer qualquer coisa sobre quaD grandes sao as chances em vArios 
niveis de investimento. 

7 Isso nao e bern verdade. Existe urn equillbrio no qual todas as empresas usam 
urn instrumento aleatorizante para decidir quanta gas tar em pesquisa e desen
volvimento. 0 problema, como explicado no capitulo XI, e que 0 equilibrio e 
altamente instavel. Empiricamentc, nao observamos empresas usando roletas 
ou dados para chegar as suas decisOes de investimento. 
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subjetivas de probabilidade do que nao usa-lo em absoluto. 0 ar
gumento e sedutor, mas nao acho que seja valido. Embora saiba
mos muito sobre 0 Golfo Persico, nao ha modo pelo qual possa
mos reunir nossos fragmentos de informa~ao de modo a chegar a 
uma probabilidade subjetiva confiavel de uma guerra irrompen
do entre 0 Ira e os Estados Unidos dentro dos pr6ximos seis me
ses.8 0 conhecimento sobre a segunda casa decimal de urn nu
mero, tornado em si mesmo, e estritamente inutil. 

Isso nao e negar que tais probabilidades possam ser inferidas 
- apenas negar que sao confiaveis e que e racional usa-las 

como base para a a~ao. Podemos oferecer a uma pessoa a esco
lha entre duas apostas. Uma delas diz que se houver uma guerra 
ela recebera mil j:'il,,-~~s e de outro modo nada. A outra aposta 
diz que ela recebera mil d6lares com uma probabilidade de p por 
cento e nada com uma probabilidade de 100 - P por cento. 0 va
lor de p para 0 qual ela ficaria indiferente entre as duas apostas e 
a probabilidade subjetiva que ela atribui a guerra. Resulta, entre
tanto, que esse valor depende forte mente do procedimento usado 
para inferi-Io. Se come~amos com urn valor baixo de p enos 
movemos para cima, 0 valor resulta muito mais baixo do que se 
come~assemos com urn valor alto de p enos movessemos para 
baixo. Se estivermos de fato medindo algo na mente da pessoa, 0 

resultado nao deveria depender do metodo de mensura<;ao. Co
mo isso ocorre, a probabilidade e urn artefato do procedimento. 

Decidir quanta evidencia reunir pode ser complicado. Se a si
:ua"ao e altamente estereotipada, como 0 e urn diagn6stico me
dico, conhecemos muito bern os custos e beneficios da in for
ma"ao adicional.9 Em situa<;oes que sao unicas, novas e 

8 Epoca em que escrevo: outubro de 1987. 
9 "Para detectar cancer intestinal tomoll-se comum realizar urna serie de seis tes

tes simples e polleo dispendiosos ... Os beneficios dos dois primeiros testes s~o 
significativos. Entretanto, quando sao feitos cA1culos para cada urn dos quatro 
iiltimos testes para detenninar 0 custe de detectar urn caso de cancer (sem se
quer cur~·lo). descobre-se que os custos s~o de US$49.150, US$469.534. 
US$4.724.695 e US$47.!o7.214, respectivamente." (P. MENZEL. Medical 
costs, moral choices; New Haven, Conn .. Yale University Press. 1983; p. 6.) 
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urgentes, como lutar numa batalha ou ajudar a vltima de urn aci
dente de autom6vel, tanto custos como beneficios sao altamente 
incertos. Ha urn risco de agir cedo demais, com informa<;ao de 
menos - e urn risco de protelar ate que seja tarde demais. Se 
soubessemos mais, poderiamos dizer qual risco era 0 maior -
mas nao temos base para decidir racionalmente se arriscamos 
adquirir tal conhecimento. Assim simplesmente temos que agir, 
mais ou menos arbitrariamente. Entre esses dois extremos entra 
a maioria das situa"oes de escolha da vida cotidiana. Se saio 
para colher cogumelos, sei que deveria gastar mais tempo procu
rando urn born lugar e tambem que seria inutil continuar procu
rando ate que escure"a. Devo procurar por algum tempo e entiio 
parar de procurar e come<;ar a colher, onde "por algum tempo" 
poderia ser qualquer coisa entre dez minutos e urn par de horas. 
Dentro dessa faixa existe a indetermina<;ao. Como nao posso es
perar tomar uma decisao 6tima, terei que con ten tar-me com uma 
que seja "suficientemente boa". 

Quando a escolha racional e indeterminada, algum outro me
canismo deve preencher a brecha. Este poderia ser 0 principio de 
"satisfazer", de escolher algo que seja suficientemente born. A 
carga explicativa e entao transferida a no<;ao de urn nivel de as
pira<;ao, que determina 0 que conta como "suficientemente 
born". Ate que seja conhecido mais a respeito de por que os ni
veis de aspira"ao das pessoas diferem, a teoria de "satisfazer" 
permanece insatisfat6ria. 10 De modo mais geral, nao temos uma 
teoria do que as pessoas fazem quando gostariam de agir racio
nalmente mas a escolha racional e indeterminada. Uma coisa 
que fazemos as vezes e negar a indetermina"ao. Os seres huma
nos tern urn forte desejo de ter razoes para 0 que fazem e acham 
dificil aceitar a indetermina"ao. Tendem a fugir aos processos de 
decisao sugeridos pela indetermina<;ao, tais como resolver-se jo
gando uma moeda. Podem, ao inves, colocar sua confian"a em 

10 A brecha tambem poderia ser preenchida por algo COmo as normas sociais, a 
serem discutidas no capitulo XIII. Ali, entretanto, considero as normas sociais 
como urna altemativa a escolha racionaJ, nao urn rnero suplemento a mesma. 
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probabiJidades subjetivas ficticias. Ou como no caso da cust6dia 
de uma crian9a, discutido no capitulo III, continuam em frente 
ate que encontram a decisao que teria side 6tima caso encontra
da instantlinea e gratuitamente. Ou decidem na base da segunda 
casa decimal, mesmo ignorantes a respeito da primeira. Essas 
praticas representam uma cren9a irracional no poder da raciona
Iidade. A prime ira tarefa de uma teoria de escolha racional e ser 
clara sobre seus pr6prios limites. As vezes, como disse Pascal, 
nada e mais racional do que a abdica9aO da razao. 

Outras formas de irracionalidade podem ser localizadas em 
varios niveis da Fig. IV.!. As vezes as pessoas deixam de esco
lher 0 que acreditam ser 0 melhor meio de realizar seus desejos. 
Se acontece por engano - ao apertar 0 botao errado - nao e ir
racional. Se consciente e deliberadamente agem contra seus de
sejos, e. Suponhamos que me seja oferecido urn cigarro quando 
estou tentando deixar de fumar. Avaliando, meus desejos dizem
me para recusar, e no entanto posso aceita.-Io. A culpada aqui e a 
fraqueza de vontade, a vulnerabilidade a desejos que eu pr6prio 
reconhe90 como mais fracos que os desejos que apontam na di
re9aO oposta. Quando os desejos mais fracos vencem, deve ser 
porque sao mais fortes em algum sentido - nao mais fortes 
como razOes, porem mais fortes como pura turbulencia psiquica. 
No pr6ximo capitulo discuto urn caso especial de fraqueza de 
vontade que e causado pelo maior imediatismo do presente e 0 
efeito correspondentemente menor do futuro. Mas a fraqueza de 
vontade pode assumir muitas outras formas. Posso dobrar-me ao 
egoismo quando acredito que os reclamos de outras pessoas sao 
realmente mais fortes. Contrariamente, posso pensar, em alguma 
ocasiao dada, que minhas preocupa90es orientadas para 0 pre
sente ou egoisticas tern maior peso que as exigencias do futuro 
ou de outras pessoas, e ainda assim ser incapaz de conceder-me 
uma folga. A acumula9ao compuisiva pode uma expressao de 
fraqueza de vontade tanto quanta 0 dispendio impulsivo.11 . 

11 Aqui hA urn exemplo mais complicado: desejo que eu nao desejasse nao desejar 
comer bolo de creme. Oesejo comer bolo de creme porque gosto do mesmo. 
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o comportamento irracional tambem pode derivar de cren9as 
irracionais. Muito conspicuamente, as cren9as podem ser sub
vertidas pelas paix6es a que supostamente devem servir. 0 wish
ful thinking - a tendencia a acreditar que os fatos sao como a 
pessoa gostaria que fossem - e urn fen6meno difuso, cuja im
portlincia nos neg6cios humanos dificilmente pode ser superesti
mada. Freud explicou-o em termos do "principio do prazer", a 
tendencia da mente a buscar gratifica9iio imediata.12 Sinto-me 
melhor se acredito que as coisas sao como eu gostaria que fos
sem, mesmo que eu estivesse mais bern servido acreditando-as 
como sao de fato. 13 0 wishful thinking pode operar diretamente, 
atraves da seta bloqueada da Fig. IV.l, ou indiretamente, atraves 
da coleta de evidencias. 0 ultimo mecanismo, mais sutil, opera 
como segue. Suponhamos inicialmente que a evidencia nao da 
suporte a cren9a que eu gostaria que fosse verdadeira. Passo en
tao a reunir mais evidencia, ajustando e colocando em dia as mi
nhas cren9as a medida que avan90. Se em algum ponto a soma 
total das evidencias ate entao reunidas der sustenta9ao a minha 
cren9a preferida, paro. Posso entao dizer verdadeiramente a mim 
mesmo e aos outros que minha cren9a e apoiada pela evidencia 
disponivel, diferentemente do wishful thinking nu ecru, que sim
plesmente desaparece em face da evidencia. 14 

o wishful thinking, embora indesejavel em si mesmo, as vezes 

Desejaria naQ gostar, parque, como pessoa moderadamente vaidosa acho mais 
importante permanecer esbelto. Mas desejaria seT menDS vaidoso. (Mas penso 
nisso apenas quandO desejo comer bolo de creme?) 

12 Nao 6 uma questao de adotar deliberadamente a cren~a de que os fatos sao 
como gostaria que fossem. Como disse no capitulo III, uma pessoa nao pode se 
decidir a acreditar mais do que pode decidir-se a esquecer. Melhor dizendo, 0 

mecanismo opera inconscientemente, "pelas minhas costas". 
13 Isso oao explica a tendencia do pessimista empedemido a acreditar que as coi

sas sao como ele gostaria que niio fossem. AnAloga desse mecanisme perverso 
~ a tendencia, mencionada no capitulo I, a desejar 0 que nao se pode obter, exa
tamente porque nao se pode obte-Io. Nao conhe~o nenhuma explica~ao satisfa
t6ria para essas propensOes autodestrutivas. 

14 Na Fig. IV.l deveria aparecer, por esse motivo, urna seta bloqueada de desejos 
para evidencia, adicionalmente a seta indicando a influencia justificada dos de
sejos sobre a decisao quanto a quantidade de evidencia a reunir. 
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acompanha outras coisas que nao gostarlamos de perder. Uma 
deprimente descoberta da psicologia social e que os indivlduos 
que tern 0 melhor julgamento - isto e, que sao mais capazes de 
ser guiados pelo princlpio da realidade que pelo princlpio do 
prazer - sao pessoas clinicamente deprimidas. Sao mais tristes, 
porem mais sabios. Inversamente, pessoas em estado hed6nico 
normal - que nao sao manlacas nem depressivas - tendem a 
superestimar suas habilidades e a acreditar que outras pessoas as 
tern em melhor conta do que de fato ocorre. Se queremos 
a1can~ar alguma coisa que seja, devemos acreditar que podemos 
fazer mais do que de fato podemos. Urn certo grau de wishful 
thinking, irracional, e 0 pre,o que pagamos pela motiva,ao para 
continuar a viver. Embora nossas paixoes possam ser mal ser
vidas pelas cren,as que geram, n6s somos mais bem servidos 
preocupando-nos tanto com algumas coisas que acabamos por 
perder a caba,a por elas. Tenho mais a dizer sobre as emo,oes 
no capitulo VII. 

A forma,ao de cren,as tambem pode sair errada sem qualquer 
interferencia das paixoes. Especialmente ao lidar com assuntos 
estatisticos, nossas mentes sao sujeitas a ilusoes e falacias que 
foram mapeadas com fascinante detalhamento durante os 
ultimos dez ou quinze anos. Muitas foram inicialmente 
demonstradas em experimentos e mais tarde reconhecidas em 
situa,oes de vida real. Um erro comum e atribuir excessiva 
importancia a experienci~ pessoal e eventos correntes as expen
sas de fontes impessoais e eventos passados. as pre,os de a,oes, 
por exemplo, sao excessivamente influenciados pelo desempe
nho corrente de empresas e insuficientemente por seus registros 
passados. Na campanha presidencial de 1972, rep6rteres trei
nados predisseram que McGovern nao podia perder por mais 
que dez pontos. Sabiam que ele estava vinte pontos abaixo nas 
pesquisas e que em vinte e quatro anos nem uma unica pesquisa 
importante havia errado por mais que 3 por cento, mas as mul
tidoes loucamente entusiasmadas que haviam visto com seus 
pr6prios olhos lhes falaram mais alto. 

A ignorancia sobre princlpios elementares de inferencia esta-
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tistica e oulro problema comum. A for,a aerea israelense notou 
em certa ocasiao que, ao serem criticados ap6s urn mau desem
penho, os pilotos tendiam a sair-se melhor na vez seguinte. as 
instrutores conclulram que a critica e efetiva no treinamento de 
pilotos, presumivelmente for,ando-os a se concentrarem, en
quanto que 0 elogio tern 0 efeito oposto, presumivelmente estra
gando-os. Eles nao estavam conscientes do simples princlpio es
tatistico de que urn desempenho muito born tende a ser seguido 
por urn mediocre, enquanto urn mau desempenho e, em geral, 
seguido por urn melhor. Jogadores de beisebol que, ap6s uma 
temporada excepcionalmente boa, nao se saem tao bern na se
guinte sao com frequencia injustamente criticados por treinado
res ou fiis como estragados pelo sucesso. Tambem, as pessoas 
tern dificuldade em compreender a no,ao de aleatoriedade. Ten
dem, por exemplo, a subestimar 0 volume de agrupamento num 
processo a1eat6rio. Durante a blitz, os londrinos notaram que as 
bombas caiam em grupos e inferiram, incorretamente, que havia 
urn padrao intencional no bombardeio alemao. 

Finalmente, nossas vidas podem ir mal porque nossos desejos 
sao irracionais. Desde que a pr6pria no,ao de dese jos racionais e 
irracionais e contestada, come,o com urn exemplo que e relati
vamente nao controvertido. Se meus desejos se enfocam forte
mente no presente, de modo que nao me empenho em planeja
mento de longo prazo, poderei sair perdendo a longo prazo. 15 

Esse exemplo sugere uma defini,ao de desejos racionais: sao de
sejos tais que, dadas nossas oportunidades, nos tornam tao feli
zes quanto possivel. Para uma pessoa com uma constitui,ao fer
rea, uma grande fortuna e urn born advogado, desejos orientados 
para 0 presente bern poderiam ser racionais, mas para aqueles 
com menos oportunidades e necessaria alguma preocupa,ao 
com 0 futuro. Ap6s alguma reflexao, entretanto, a defini,ao pro
posta nao e adequada. Consideremos pessoas que vivem em re
gimes totalitarios estaveis. Se ha uma oposi,ao interna de dissi-

15 Nao me refiro aqui it fraqueza de vontade. Como disse antes e irei explicar no 
pr6ximo capitulo, pode haver impulsividade sem fraqueza de vontade. 
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dentes, tenderao a ser infelizes. Seu maior desejo e 0 de liberda
de politica, que e exatamente 0 que nao podem obter. 16 Inversa
mente, muitas pessoas estarao relativamente satisfeitas, porque 
nao alimentam desejo de liberdade e encontram toda sorte de de
feitos em sociedades que a of ere cern. Seria absurdo, penso, dizer 
que os primeiros sao irracionais e os ultimos, racionais. Embora 
os dirigentes de regimes totaliUirios tendam a trancafiar dissi
dentes em hospitais pisquiiitricos, nao devemos aceitar seus 
diagnosticos. 

Podemos emendar urn pouco a defini~ao distinguindo entre 
dois mecanismos que tern mais ou menos 0 mesmo resultado. 
Por urn lado, existe a adapta"ao e ajustamento inconsciente ao 
conjunto de oportunidades, conforme ilustrado na fabula da ra
posa e das uvas verdes. Isso assume a forma, tipicamente, nao de 
valorizar 0 que se pode conseguir, tal como a do~ura dos moran
gos (ou lim5es), mas desvalorizar 0 que nao se pode conseguir. 
Quando nossas mentes nos pre gam esse tipo de pe~a, seria estra
nho dizer que os desejos resultantes sao racionais. Sao, se algu
rna coisa forem, irracionais. Por outro lado, podemos cultivar de
liberadamente 0 lado born do que podemos obter e ten tar reduzir 
a intensidade de nosso desejo pelo que nao podemos conseguir. 
Esse e 0 metode de planejamento racional do carater advogado 
pelo budismo, pelos estoicos e por Espinoza. 17 Nessa constru~ao 
de desejos racionais nao serlamos compelidos a dizer que os que 
apoiam os regimes totalitarios sao racionais. Entretanto, ainda 
terlamos que dizer que os dissidentes sao irracionais, contrarian
do n~5es pre-analiticas intuitivas do que e ser raciona!. 

Nao sei como resolver essa charada. Desejos altamente impul
sivos podem plausivelmente ser ditos irracionais, porque tendem 
a nos prejudicar. Rendendo-me hoje a espontaneidade, reduzo 0 

16 EstOll supondo aqui que sua incapacidade de consegui-Ia nao e a causa de a de
sejarem. 

17 0 que 0 budismo advoga e n3 realidade urn poueo diferente. Recomenda redu
zir-se os desejos a ponto de se estar satisfeito com poueo, mesmo quando se pu
desse ter muito - porque os desejos, mesmo quando realizados, produzem 
mais dor que prazer. 
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numero de ocasi5es em que posso comportar-me espontanea
mente no futuro. A espontaneidade e urn valor que deve ser pro
tegido por preocupa,,5es nao-espontaneas com 0 futuro. Hii tam
bern urn argumento para dizer que os desejos que se tomam 
realidade por meio de mecanismos causais ignominiosos, ope
rando pelas costas de uma pessoa de urn modo do qual ela fica
ria envergonhada caso deles tivess consciencia, sao irracionais. 18 

Esses exemplos nao constituem uma defini~ao, mas sugerem 
que 0 lugar da razao poderia ser mais importante do que uma lei
tura literal do aforismo de Hume indica. 

18 Quando desejo alga simpiesmente porque naQ posso consegui-lo. 0 desejo e 
tanto prejudicial quanta produto de urn mecanismo causal ignominioso. 0 me
canismo das "uvas verdes" naD e prejudicial. 
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N o estado de natureza - urn estado ficticio muito discutido 
pelos fil6sofos e algo reminiscente da i1ha de 0 Senhor das 

Moscas, de William Golding - as pessoas vivem no presente e 
se preocupam apenas consigo mesmas. Como resultado, suas vi
das, na memoravel frase de Hobbes, sao "solitarias, pobres, de
sagradaveis, brutas e curtas". Nenhuma sociedade conhecida e 
realmente assim. Os Ik, de V ganda, tais como descritos por urn 
antrop610go social que passou com eles algum tempo, estao pro
vavelmente tao pr6ximos ao estado de natureza quanta qualquer 
grupo humane registrado, mas mesmo eles exibem form as mini
mas de auto-restri~ao.l Vma importante tarefa das ciencias so
ciais e explicar porque nao estamos no estado de natureza.2 You 
considerar aqui a previsao - a capacidade de estar motivado 
por conseqilencias de longo prazo da a~ao - como uma pos
sivel explica~ao da auto-restri~ao. Outras explica~6es sao discu
tidas adiante. J 

Eu disse no capitulo 111 que a escolha racional esta Iigada ao 
resultado das a~6es. E freqilentemente util pensar em uma a~ao 
como gerando urn jluxo indefinido de resultados ou conseqilen-

1 Cito a partir de seu relato no pr6ximo capitulo. 
2 Issa poderia signiticar duas caisas. Primeiro, se n6s (ou flOSSOS ancestrais ani

mais) jamais estivemos no estado de natureza, como saimos dele? Segundo. 0 

que evita que resvalemos para ele (ou para dentro dele)? A primeira questao ~ 
rapidamente examinada no capitulo VIII, mas 0 foeo principal incide sabre a se
gunda. 

3 No pr6ximo capitulo examino 0 altruismo e motiv390es nao-egorsticas simila
res e no capitulo XII 0 elusivo fen6meno das Donnas sociais. No capitulo XIII as 
varias explica90es s110 reunidas numa exposi930 mais unificada. 
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cias (pretendidas ou esperadas).4 Suponhamos que ap6s obter 
urn diploma na faculdade de economia, urn individuo tenha a es
colha entre estudar para 0 doutorado e arranjar urn emprego num 
banco. Cada op9ao tern associado urn perfil dos ganhos ao longo 
do tempo,S e cada nlvel de ganhos tern associado a ele certo ni
vel de utilidade ou bem-estar (Fig. V.I).6 Supomos, por simpli
cidade, que 0 individuo seja motivado apenas pela renda, de 
modo que 0 doutorado nao oferece recompensas intrinsecas que 
possam compensar, ao menos parcial mente, a baixa renda. 

Sob tais circunstancias, 0 que 0 individuo escolhera? Clara
mente, isso depende de quanta importancia (presentemente) ele 
atribui ao bem-estar em diferentes momentos. Se for totalmente 
orientado pelo presente, escolhera 0 emprego do banco. Estudar 
para 0 doutorado e uma estrategia indireta, do tipo "urn passo 
atras, dois passos adiante". E preciso certa habilidade para prote
lar a recompensa. Indo para 0 outro extremo, vamos supor aqui 
que ele atribua a mesma importil.ncia a todos os anos de sua 

4 Conseqiiencias nao-intencionais sao 0 t6pico do capitulo x. . 
5 Suponhamos, por simplicidade, que ap6s os 65 anos nno haja diferen~a entre as 

opc;5es. Suponhamos tambem que nao e passivel tamar emprestimos por conta 
de ganhos futuros. 

6 Aqui supomos que as func;oes de utilidade permanecem constantes ao longo do 
tempo. Se pessoas jovens obtem mais (au menos) bem-estar por d61ar que pes
soas mais idosas. 0 argumento teria que sec recolocado correspondentemente. 
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vida.7 Poderia parecer, entao, que optaria pelo doutorado, uma 
vez que este Ihe propociona urn bem-estar total maior no periodo 
entre os vinte e os 65 anos. 0 problema e que ele poderia nao vi
ver ate os 65. 0 bem-estar em anos sucessivos deve, portanto, 
receber 0 desconto da probabilidade de estar morto. Assim, se 
houver uma chance de 10 por cento de estar morto aos sessenta, 
o valor presente do bem-estar aos sessenta e de apenas 90 por 
cento do bem-estar que ele ira experimentar se viver ate os ses
senta. 0 procedimento correto pareceria entao ser 0 seguinte. 
Para cada op~ao e cada ano no futuro, calcular 0 valor presente 
do bem-estar que terei sob aquela op~ao naquele ano. Em se
guida, para cada op~ao acrescentar os valores para todos os anos 
no futuro. Finalmente, escolher a op"ao com a mais alta soma de 
valor presente.8 

o comportamento real estli em algum lugar entre esses extre
mos. As pessoas descontam 0 futuro mais pesadamente do que 
pode ser justificado na base das tabelas de mortalidade, embora 
certamente atribuam algum peso a isso. Acredito que essa ati
tude seja irracional. Descontar 0 futuro simplesmente porque e 
futuro e muito parecido a forrna~ao irracional de cren"a que atri
bui importaocia excessiva a eventos correntes as expensas de re
gistros passados. 0 futuro, como 0 passado, nao esta aqui, e e 
por isso que conta menos do que deveria. Economizar de menos 
para a velhice e com freqUencia resultado de uma falha de ima-

7 Na realidade, no outro extreme estaria uma pessoa que considera que 0 bem-es
tar futuro ~ que e importante e naD atribui qualquer peso ao bem-estar no pre
sente. 

8 Ha aqui urn problema que esta seode varrido para debaixo do tapete. Conside
cemos 0 analogo interpessoal desse problema de decisao pessoal. Se urn gover
no e defrontado com duas op~5es, pode escolher aquela que maximize 0 bem
estar total. Este e 0 anaiogo do principio de decisao adotado no textc. Mas 0 

governo poderia tambem escolher a oP'tao que maximiza 0 bem-estar do grupo 
menDS favorecido da sociedade - protegendo os fracos em lugar de promover 
o "mai~r bern para 0 maior numero". No problema de decisao pessoal, 0 anAlo
go seria escolher a op\ao que tern associado 0 maior bem-estar mlnimo, isto e, 
arranjar 0 emprego no banco. (Notar que aqui nao seria apropriado aplicar des
conto para a probabilidade de morte.) Esse criterio de decisao nao e menos (e 
nem mais) racional que 0 de maximizar 0 bem-estar descontado total. 
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gina~ao. Em outros casos, 0 presente nos avassala oferecendo 
tenta~oes as quais nao podemos resistir. Quando pego minha se
gunda por~ao de bolo de creme, as vezes e como se 0 meu eu ra
cional tivesse perdido 0 controle. Posso ver que e minha mad 
que pega 0 bolo, mas ela 0 faz sem assistencia de minha parte. 
Outros efeitos, mais debilitantes, sao beber, fumar cigarros, de
pendencia de drogas, adulterio e jogos de azar. No capitulo XIII 

veremos que 0 comportamento nao-cooperativo pode em parte 
ser explicado pelo mesmo mecanismo. Vma pessoa que nao seja 
absolutamente impulsionada pelas conseqUencias futuras de seu 
comportamento presente tern grandes chances de fazer uma con
fusao de sua vida - e da de outras pessoas. 

o comportamento autodestrutivo nao e, em si mesmo, urn si
naI de fraqueza de vontade. Vma pessoa que nao se importa com 
o futuro, ou que se importa consistentemente menos a respeito 
do mesmo do que a respeito do presente, nao sofre a frustrativa 
experiencia de fazer 0 que, todas as coisas consideradas, de pre
ferencia deixaria de fazer. Essa experiencia ocorre quando 0 des
con tar 0 futuro assume uma forma especial, que evita que nos 
atenhamos consistentemente a decisoes passadas. 

Suponhamos que a 1 Q de janeiro eu marque uma consulta com 
meu dentista para 21 de janeiro, nao porque tenha uma dor de 
dentes, mas porque considero uma boa icteia verificar meus den
tes regularrnente. Espero que 0 dentista encontre uma carie ou 
duas e fa"a algumas perfura"oes dolorosas, mas decido que os 
beneffcios de longo prazo para a saiide compensarao largamente 
esse sofrimento agudo, porem temporlirio. A 20 de janeiro cha
mo 0 dentista para cancelar a consulta, apenas porque a me sma 
estli agora mais iminente do que quando a marquei. (Contudo, 
provavelmente direi ao dentista que preciso ir a urn enterro.) 0 
que aconteceu para que eu mudasse de ideia? 

Consideremos outro exemplo. Meu tio-avo morre inesperada
mente e deixa-me urn milhao de d6lares. Decido usar metade em 
uma grande farra durante 0 primeiro ano e depois viver dos juros 
dos VS$500.000 restantes. Ap6s 0 final do primeiro ano mudo 
de ideia. Decido agora gas tar VS$250.000 numa farra algo mais 
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modesta durante 0 segundo ano e manter 0 restante no banco 
para 0 futuro. No final do segundo ana mudD de ideia novamen
te, e assim por diante, ate que poueo reste da heran9a. Por que 
fui incapaz de manter as minhas decisoes? 

Esses sao exemplos de fraqueza de vontade. Decido fazer 
algo, mas quando ehega 0 momento de executar a decisao, fa90 
algo diferente. Esse fen6meno nao pode ser reduzido a uma ten
dencia a favorecer 0 presente em lugar do futuro, ou 0 futuro 
pr6ximo em lugar do futuro distante. Essa tendeneia poderia ex
pliear antes por que eu nunca marco uma eonsulta com 0 dentis
ta, mas nao 0 fato de marca-la e depois cancela-lao Poderia expli
car por que gasto a maior parte de minha heran9a durante 0 
primeiro ano, mas nao por que e1aboro e depois deixo de exeeu
tar urn plano de usar 0 resto da me sma mais prudentemente. A 
expliea9ao de sse eomportamento inconsistente e que 0 futuro 
nao decai - isto e, niio perde seu valor do ponto de vista do pre
sente - a uma taxa eonstante It medida que se afasta do presen
teo Ao inves disso, deeai no inicio muito rapidamente e depois 
mais devagar. A Fig. V.2 torna possivel eoloear isso com mais 
precisao. 

Nos diagramas uma pessoa tern a eseolha entre uma pequena 
reeompensa preeoee A e uma reeompensa maior, protelada, B. A 
eseolha deve ser feita na epoca em que A se torna disponivel. As 
curvas representam 0 valor presente de A e B em varios momen
tos antes de se tornarem disponiveis. Quanto mais distante 0 
tempo futuro em que se tornam disponiveis, tanto mais baixo e 
seu valor presente.9 As prefereneias da pessoa em um dado mo
mento sao derivadas de uma compara91io dos valores presentes 
das op9oes naquele momenta: ela prefere aquela que tem 0 
maior valor presente. Sua inten9ao naquele momento a respeito 

9 Nos diagramas isso ~ representado pelo "presente" movendo-se para a esquer
da. Equivalentemente, poderia seT representado pelos eventos A e B movendo
se para a direita. As coloca<;6es a respeito da taxa de decaimento do futuro de
vern seT lidas da direita para a esquerda nos diagramas, de modo que urn 
decaimento inicial r~pido do futuro significa que inicialmente a curva cai forte
mente e depois mais suavemente, a medida que nos movemos para a esquerda. 
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Figura V.2 

do que escolher mais tarde e baseada naquela preferencia: pre
tende agora fazer entGo 0 que prefere agora. 

No diagrama A 0 futuro decai a uma taxa constante: 

valor presente de urn d6lar hoje 

valor presente de urn d6lar 
amanha: 

valor presente de urn d6lar arnanha 

valor presente de urn d6lar 
depois de arnanhii 

Neste caso, 0 presente tern 0 mesmo status relativo ao futuro 
pr6ximo assim como 0 futuro pr6ximo em rela9ao ao futuro dis
tante. Vma implica9iio e que, se uma OP9iio e preferida a outra 
em algum momenta antes do momento da eseolha, a mesma e 
preferida It outra em todos os momentos. Em outras palavras, a 
pessoa nao mudara de ideia It medida que 0 tempo de consumar 
a escolha se aproximar. Embora se comporte compulsivamente, 
nao esta su jeita a fraqueza de vontade. 
No diagrama B, 0 futuro inicialmente decai depressa, e depois 
mais devagar: 
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valor presente Ge urn GOlar 
amanhii 

valor presente de urn GOlar 
depois de arnanhii 

Aqui 0 presente conta mais em relac;ao ao futuro pr6ximo do que 
o futuro pr6ximo em relac;ao ao futuro distante. Por causa disso, 
pode ocorrer a reversao de preferencia. No momenta t*, B deixa 
de ser a OP9ao preferida e A comec;a a parecer mais atraente, ate 
o momenta da escolha. Isso e fraqueza de vontade - a inca
pacidade de fazer 0 que, todas as coisas consideradas, se acredita 
que se deveria fazer. 

Estudos do comportamento de animais - ratos e pombos -
mostram que eles descontam 0 futuro do modo representado 
pelo diagrama B.'" Hi'! evidencias, embora menos conclusivas, 
de que os seres humanos se comportam do mesmo modo. Na 
medida em que 0 fazem, tern urn problema. As boas intenc;5es 
perdem 0 poder de motivar a medida que a tentac;ao se apro
xima. A esperanc;a reside em aprender com a experiencia. Ser ir
racional e saM-La e urn grande progresso em relac;ao a ser inge
nua e impensadamente irracional. Ao lidar racionalmente CQm 
minha conhecida propensiio a comportar-me irracionalmente, 
posso fazer melhor por mim mesmo do que como vitima passiva 
dessa propensao. As tecnicas para lidar com isso, entre tanto, nao 
sao gratuitas, e as vezes 0 remedio e pior que a doenc;a. 

Uma maneira de lidar com isso e agir sobre 0 conjunto de 
oportunidades, conforme explicado no capitulo II.II Quando 
marco uma consulta com 0 dentista, posso autorizi'!-Io a cobrar
me integralmente se eu cancelar.t2 Se eu herdo urn milhao de 

10 Ver capitulo tx. 
11 Para lidar com a fraqueza de vontade pode-se tambem agir sobre os pr6prios 

desejos, de modo a fazer a tenta'fao parecer menos atraente quando chega. Os 
vigilantes do peso seguem religiosamente 0 principio de "Dunea fazer compras 
com 0 estomago vazio". Algumas pessoas pedem para seT hipnotizadas para 
adquirir aversao a fumar. Essa tecnica. embora menos dispendiosa que as ou
tras, t tamMm muito mais raramente aplicavel. 

12 Os psicanalistas. cujo lratamento pode seT mais doloroso que 0 dos dentistas, 
adotam essa prAtica. mas nilo, at~ oode eu saiba, porque seus clientes 0 exijarn. 
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d6lares, posso colocar metade num montepio assegurando-me de 
que nao possa tocar no principal. Talvez eu deseje economizar 
algum dinheiro, mas sou frustrado por minha tendencia a gastar 
minhas economias imediatamente. Posso contomar 0 problema 
entrando para urn c1ube de poupanc;a para 0 natal que nao ira 
perrnitir que eu retire meus dep6sitos ate 0 final do ano. 13 Se de
sejo parar de fumar, posso anunciar minha decisao a todos, de 
modo que a recaida possa ser prevenida pelo temor It perda de 
prestigio. Para evitar beber, posso tomar comprimidos que me 
deixarao doente se eu tomar uma bebida. Se tenho receio de fa
zer algo estupido na festa de natal do escrit6rio, posso manter
me afastado. Para prevenir meu impulso de comprar no super
mercado posso levar comigo apenas 0 dinheiro suficiente para 
comprar os itens de minha lista de compras. Em alguns paises 
pode-se fazer urn acordo legalmente obrigat6rio com uma clini
ca de recuperac;ao de viciados para que nao permita a saida do 
individuo antes de tres semanas, mesmo que ele implore por is
so. Se urn govemo tern medo de render-se a press5es populares 
pela desvalorizac;ao ou por aumento de salarios, pode abdicar de 
sua responsabilidade em favor de urn conselho da reserva federal 
ou do Fundo Monetario Intemacional. Os fundadores de urn pais 
podem tomar medidas para assegurar que a constituic;iio que cri
am seja dificil de alterar, de modo a prevenir que gerac;oes pos
teriores se rendam a demagogia. 

Esses estratagemas podem ser caros. Eventos imprevistos po
dem fazer com que eu deseje nao ter bloqueado algumas oportu
nidades. Ulisses poderia ter lamentado estar amarrado ao mastro 
se 0 seu barco entrasse em aguas perigosas onde seus homens 
nao pudessem navegar por si mesmos. 0 dinheiro que economi
zei mas nao posso tocar poderi'! ser necessario para uma opera
~ao importante. A niio ser que me deixem sair da c1inica de recu-

13 As contas de clubes de natal geralmente pagarn juros menores que contas nor· 
mais, 0 que demonstra que as pessoas tern disposi9ao para pagar por esse subs
tituto do autocontrole. Tam~m pode·se ter ambas as coisas, entretanto, deposi
tando-se 0 dinheiro numa conta de juros altos que tenha penalidades para 
retiradas frequentes. 

67 



Afiio humana 

pera~iio por alguns dias, a minha firma ira Ii falencia. 0 conselho 
da reserva federal pode transformar-se num bastiiio de conserva
dorismo monetario irresponsavel. A constitui~iio pode tomar-se 
a tirania do passado sobre 0 presente, restringindo gera~6es futu
ras com leis que ha muito ultrapassararn sua utilidade. Idealmen
te, Ulisses iria querer ser Jrouxamente amarrado ao mastro -
com n6s suficientemente fortes para evitar que agisse contra seu 
pr6prio melhor julgamento, mas nao ilio fortes a ponto de evitar 
que interviesse numa emergencia. Infelizmente, e raro ter-se am
bas as coisas. Niio se pode antecipar todas as exce~6es legitimas 
a contratos auto-restritivos, e entre as exce~6es antecipadas ge
ralmente e impossivel Ii parte que garante 0 cumprimento distin
guir entre as genuinas e aquelas que foram a razao de ser do con
trato. 

Tambem se pode lidar com a fraqueza de vontade criando no
vos principios para a contabilidade mental, sem qualquer inter
ven~iio do mundo exterior. 0 truque e colocar-se numa disposi
~iio mental na qual uma viola~iio da regra nos permita predizer 
viola~6es de regras em todas as ocasi6es posteriores. "Se me ser
vir de mais uma por~ao de bolo de creme hoje, estarei simples
mente enganando-me se penso que nao 0 farei da pr6xima vez. 
Uma vez que niio ha nada de especial em rela~ao a esta ocasiao, 
as causas que me fazem render-me a tenta~ao hoje teriio 0 mes
mo efeito na pr6xima ocasiiio." Ao estabelecer esse efeito domi
n6, eu aumento a prote~iio. Urn cigarro - apenas urn - ira ine
vitavelmente levar-me de volta a urn ma~o por dia. Uma bebida, 
e estarei no escorregador que ira arruinar minha vida. 14 Embora 
esse estratagema de "amontoar" as escolhas se ja urn pouco co
mo 0 pensamento miigico - como se eu pudese mudar a causa 
agindo sobre os sintomas l5 -, ele pode ser muito eficaz. 

14 Esse aspecto deve ser distinguido dos aspectos fisicos da dependencia. No al
co61ico recuperado urn unico drinque podera ler urn efeilo puramente psicol6-
gieo que ira. com efeilo, desencadear urn desejo irresistivel por outros. 0 efeito 
domin6 esta todo na mente. 

IS Jsso esta. mais plenamente explicado no capitulo XIII, que discute urna instancia 
interpessoai do mesmo raciocinio. 
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Isso tambem pode ser muito dispendioso, em termos do que 
faz com 0 carater e personalidade das pessoas. Aqueles que sao 
dissuadidos do comportamento impulsiv~ pela temivel imagem 
do que iria acontecer se sempre agissem impulsivamente tendem 
a ser rlgidos e compuisivos. E1es niio obtem muita satisf~iio da 
vida porque niio ousam permitir-se uma folga, mesmo quando 
esta seria evidentemente inofensiva.16 Com freqOencia siio men
cionados como tipos de carater vitoriano - assolados pelo dever 
e duros consigo mesmos e com os outros. William James des
creveu sua maxima como: "Nunca admita uma unica exce~lio." 
Freud cunhou 0 termo "superego" para descrever as proibi~6es e 
prescri~6es que nos mantem na linha quando defrontados com a 
ten~lio. Na divislio tripartite da mente, de Freud, 0 ego - 0 eu 
aut6nomo - esta empenhado numa guerra de duas frentes con
tra as f~as totalmente miopes do "id"17 e as diretivas compulsi
vas do superego. IS 0 inidividuo autonomo busca 0 amontoa
mento Jrouxo que Ihe permite indulgir urn pouco consigo mesmo 
sem temor de desenredar uma defesa cuidadosamente construida 
contra seu lade mais escuro. 

Diz-se freqOentemente que 0 id pertence a parte inconsciente 
da mente. Nlio estou certo de que essa seja a maneira correta de 
olhar essa questao. 0 comportamento inconseqOentemente im
pulsivo pode ser plenamente consciente. 0 ceme de verdade 
nesse ponto de vista j! que a motiva~lio inconsciente j! orientada 
para 0 presente e incapaz de caIculo estrategico de lango prazo. 
Para que 0 futuro influencie a a~iio no presente, ele deve se ante
cipar de algum modo atraves do veiculo da consciencia. Niio ha 
evidencias de que sejamos capazes de formar representa~6es in
conscientes do futuro. 0 inconsciente niio pode esperar ou usar 
estrategias indiretas do tipo "urn passo atras, dois passos adian-

16 Como foi mencionado no capitulo IV, eles podem tambfm. mas a seu modo 
muito diferente. sofrer de fraqueza da vontade. 

17 0 termo 1atino para "isso", 
18 Freud acreditava que 0 superego ~ criado em n6s par socia1iza~ao vinda dos 

pais. 0 argumento no texto sugere que 0 mesmo tam~m pode ser urna constru· 
~ao puramente individual. 
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te". Como a agua em busca do nivel mais baixo, 0 mesmo gra
vita em dire~ao as a~Oes que proporcionam 0 maior prazer ime
diato, nao importa quaD sombrias as conseqOencias de longo pra
zoo 0 wishful thinking, por exemplo, proporciona poderosa 
gratifica~ao de curto prazo, que pode se revelar irresistivel. 

Esse argumento tern implica~oes para a psicoterapia. Supo
nhamos que uma crian9a cu jos pais brigam freqOentemente co
mece a agir estranhamente. Nao deixa de ser razoavel pensar que 
a infeliz tensao na familia tenha algo a ver com os problemas da 
crian9a. Urn terapeuta poderia explicar 0 comportamento da cri
an9a como motivado por urn desejo inconsciente de juntar nova
mente os pais. "Se eu ficar doente, eles ficarao preocupados co
migo e se esquecerao dos proprios problemas." Mas se estou 
certo, 0 terapeuta teria que estar errado. 0 inconsciente nunca 
poderia comportar-se desse modo estrategico. Os sintomas da 
crian9a podem bern ser causados pela infelicid!ide, mas nao por 
urn desejo inconsciente de corrigi-Ia. 
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No estado de natureza ninguem se importa com os outr~s. 
Afortunadamente, nao vivemos nesse estado desolador. As 

vezes levamos em conta 0 sucesso e 0 bem-estar de outras pes
sOas enos dispomos a sacrificar algo do nosso proprio em bene
ficio das mesmas.I Ou assim parece. Mas talvez 0 comporta
mento altrulstico realmente surja do auto-interesse. Por exemplo, 
nao e de meu interesse de longo prazo ajudar os outros de modo 
que possa receber ajuda em retribui9ao quando precisar? 0 pa
trono de uma obra beneficente nao e motivado antes por seu pro
prio prestigio que pelas necessidades dos beneficiarios? 0 que 
!he importa e que suas doa90es sejam visiveis e divulgadas, e 
nao quem se beneficia delas.2 Alguns poderiam argumentar (ver 
capitulo II) que as pessoas sao motivadas sempre e em toda parte 
pelo auto-interesse e que as diferen9as no comportamento sao 
devidas apenas a diferen9as em suas oportunidades. A sociedade 
civilizada, desse ponto de vista, depende de ter instituifoes que 
f~am com que seja do auto-interesse racional das pessoas dizer 
a verdade, manter suas promessas e ajudar os outros - e nao de 
que as pessoas tenham boas motiva90es. 

A segunda parte desta senten'ra acrescenta algo A primeira. Eu poderia levar em 
conta 0 interesse de outras pessoas apenas na escolha entre duas a'rOes que sir
vam igualmente bern meu interesse. 

2 Com efeito, As vezes a for'ra motivadora parece ser 0 Qesejo de dar, e ser conhe
cido como quem dA, mais do que ou/ros doadores. Notei essa motiva'rao pela 
primeira vez no Instituto de Arte em Chicago, onde 0 tamanho das placas hon
rando os doadores ~ cuidadosamente ajustado ao tamanho da doa'tao. 0 que pa
rece cornportamento altruistico em rela'tao ao publico pode na verdade surgir 
cia emula'tao e inveja de outros doadores. 
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Acredito que esse argumento seja simplesmente errado, e num 
momenta explicarei por que. Entretanto, vamos antes tirar umas 
poucas coisas do caminho. A proposi~lio de que 0 auto-interesse 
e fundamental poderia ser compreendida de duas maneiras alem 
da que acaba de ser exposta.3 Isso poderia significar que toda 
a~iio e executada, em ultima analise, em fun~lio do prazer do a
gente ou que 0 auto-interesse tern certa prioridade metodol6gica. 
o primeiro ponto de vista, outra vez, e simplesmente errado. 0 
segundo e verdadeiro, mas de nenhuma ajuda para a compre
ensao do comportamen to. 

Consideremos primeiro a vislio segundo a qual toda a~lio ra
cional deve ser auto-interessada porque em ultima analise e mo
tivada pelo prazer que proporciona ao agente. Uma ilustra~lio 
poderia ser 0 amor, freqiientemente definido como ter prazer no 
prazer de outra pessoa. Se dou urn presente a alguem que amo, 
nao estou simplesmente usando essa pessoa como meio para mi
nha pr6pria satisfa~lio? Contra essa vislio e suficiente salientar 
que nem todas as a~5es altruisticas slio executadas por amor. Al
gumas 0 slio por urn senso de dever e nao precisam proporcionar 
qualquer tipo de prazer. Uma pessoa que e motivada pela calida 
sensa~lio que vern por ter feito seu dever nlio esta agindo por de
ver, mas envolvida no desempenho de urn papel narcisista. E de 
qualquer modo, a teoria meio-fim do amor e inadequada. Esco
Iho 0 presente para satisfazer 0 desejo de outra pessoa, e minha 
pr6pria satisfa~lio e meramente urn subproduto.4 

Hft urn sentido, contudo, em que 0 auto-interesse e mais fun
damental que 0 altruismo. 0 estado de natureza, embora experi
mento do pensamento, e uma situa~lio logicamente coerente. 
Mas nlio podemos imaginar coerentemente urn mundo em que 

3 Adicionalmente M a visa.o. discutida no capitulo VIII. de que as motiva~6es al· 
truisticas podem ser explicadas em terrnos de "genes egoistas". 

4 0 arnor n30 ~ 0 verdadeiro oposta de Odio. Uma pessoa que odeia age para 
frustrar os desejos de autras pessoas porque a frustr~Ao destas a faz sentir·se 
bern. 0 sofrirnento delas ~ instrumental ao seu bem.estar. 0 inverso verdadeiro 
dessa atitude ~ a pessoa que ajuda os outros porque gosta de ver rostos felizes 
ao seu redor. 
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todos tenham motiva~5es exclusivamente altruisticas. Oobjetivo 
do altruista e proporcionar aos outros uma ocasilio de prazeres 
egoisticos5 - 0 prazer de ler urn livro ou beber uma garrafa de 
vinho que se ganhou de presente.6 Se ninguem tivesse prazeres 
egoisticos de prime ira ordem, ninguem poderia, tambem, ter mo
tivos altruisticos de ordem mais elevada. Alguns dos excessos da 
revolu~lio cultural chinesa ilustram 0 absurdo do altruismo uni
versal. Foi dito a todos os cidadaos chineses que sacrificassem 
seus interesses egoisticos pelos interesses do povo - como se 0 

povo fosse algo alem e mais elevado que a totalidade dos cida
daos chineses.7 0 ponto e simplesmente 16gico. Se alguns de
vern ser altruistas, outros devem ser egoistas, ao menos durante 
parte do tempo, mas todos poderiam ser egoistas 0 tempo todo. 
A persun~lio de que todo comportamento e egoistico e a mais 
parcimoniosa que podemos fazer, e os cientistas sempre gostam 
de explicar muito com pouco. Mas nlio podemos concluir, nem 
em geral nem em qualquer ocasilio dada, que 0 egoismo e a mo
tiva~lio mais difundida.8 As vezes 0 mundo e confuso, e a expli
ca\,lio mais parcimoniosa esta errada. 

A ideia de que 0 auto-interesse faz girar 0 mundo e refutada 
por alguns fatos familiares. Algumas forrnas de comportamento 
de ajuda nlio slio reciprocadas e assim nlio podem ser explicadas 
por auto-interesse de longo prazo. Os pais tern urn interesse 
egoistico ao ajudar seus filhos, supondo que os filhos irao cuidar 
dos pais na velhice - mas nao e interesse egoistico dos filhos 
proporcionar tais cuidados.9 E ainda assim muitos 0 fazem. AI-

5 Isso na.o precisa ser verdade. Uma pessoa pode ajudar a seu neto. pelo qual sen
te indiferen~a. de modo a proporcionar prazer (na.o-egoistico) a seu filho. Mas 
isso pressupOe que 0 filho encontre prazer no prazer egoistico do neto. 

6 Quando uma crian~a pequena compra urn presente para seus pais. eles sAo com 
freqa~ncia mais tocados pelo ato de dar do que pelo presente - mas apenas 
porque sabem que a crian~a estava tentando agradA-Ios e nla impressionA-los. 

7 A hist6ria de Garrison Keillor citada no capitulo XIII poderia ser usada para 
ilustrar 0 mesmo ponto. 

S Poderia ser necessiria apenas uma pessoa egoista e todas as outras poderiam 
obter todo seu prazer da observa~a.o da mesma e dos demais. 

9 Refiro-me aqui a sociedades nas quais os pais na.o podem deserdar os filhos. 
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guns contribuintes de obras de caridade dao anonimamente e as
sim nao podem ser motivados pelo prestigio.10 Algumas formas 
de redistribui~ao de renda talvez estejam no interesse dos ricos. 
Se eles nao derem aos pobres, os pobres poderiam mata-los. Mas 
ninguem jamais foi morto por urn quadriplegico. 11 Desde urn 
ponto de vista auto-interessado, 0 custo de votar numa elei~ao 
nacional e muito maior que 0 beneficio esperado. Eu poderia ob
ter uma redu~iio de impostos de algumas centenas de d6lares se 
meu candidato se eleger, mas esse ganho deve ser multiplicado 
pela muito diminuta probabilidade .de que meu voto seja deci
sivo - muito menor que a chance de que eu seja morto num aci
dente de autom6vel a caminho da zona eleitoral. E ainda assim 
urn grande numero de pessoas vota. Muitas pessoas comunicam 
sua renda e suaS dedu~6es corretamente, mesmo quando a sone
ga~ao seria quase sem riscos. 

Alguns desses exemplos convidam a urn contra-argumento. 
Esta no auto-interesse dos filhos ajudar seus pais, porque se nao 
o fizessem seus amigos iriam criticli-los e talvez abandona-los. Ii 
egoisticamente racional votar, porque caso contrario e-se alvo de 
san~6es sociais informais, variando desde franzir de sobrolhos 
ate 0 ostracismo social. Respondo a essas afirma~6es no capitulo 
XII. Aqui eu gostaria apenas de apontar duas coisas. Nao e claro 
que seja do auto-interesse racional das outras pessoas impor tais 
san~6es. E de qualquer modo 0 argumento nao se aplica a com
portamento que nao possa ser observado por outros. As contri
bui~6es an6nimas entram nessa categoria, assim como 0 votar, 
em muitos sistemas eleitorais. 

o comportamento nao-egoistico puro e representado por con
tribui~6es an6nimas a obras de caridade impessoais. Presentes 
para pessoas especificas poderiam ser explicados (em bora eu 
nao pense assim realmente) pelo prazer do doador em dar prazer. 
Presentes publicamente visiveis poderiam ser explicados pelo 

10 Muitos, sem duvida. gostariam de teT as duas coisas: ser bern conhecidos como 
doadores an6nimos. 

11 E mesmo quando a redistribui.;~o de reoda e de interesse dos doadores, ela Da.O 

precisa ser motivada por esse interesse. 
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prestigio de doar ou pelas san~6es sociais impostas aos nao-doa
dores. Apenas presentes de desconhecido a desconhecido sao 
nao-egoisticos sem ambigUidade. Em media somam cerca de urn 
por cento da renda das pessoas - realmente nao 0 suficiente 
para fazer 0 mundo girar, mas tambem nao desprezivel se forem 
poueos os benefieiados. Quando acreseentamos a absten~ao a 
sonega~ao sem riscos, a quantia aumenta. Transfereneias ambi
guamente nao-egoisticas sao bastante grandes. Desde que, na 
minha opiniao, a ambigUidade pode com freqUencia ser resolvi
da a favor da interpreta~ao nao-egoistica, isso toma a quantia 
ainda maior. 

Vamos examinar 0 detalhe da motiva~ao altruistica. Ajudar 
ou dar amor e eomportamento instrumental, isto e, eomporta
mento ligado a resultados. Se ajudo meu filho, procuro 0 melhor 
meio de faze-lo feliz. 0 conceito de dever e mais ambiguo: pode 
ser instrumental ou redondamente nao-instrumental. Para come
~ar pelo ultimo, vejamos 0 "imperativ~ categ6rico" de Kant que, 
grosso modo, eorresponde a pergunta: "Mas, e se todos fizessem 
isso?" 0 que seria se todos sonegassem seus impostos? Se todos 
ficassem em casa no dia das elei~6es ou se recusassem a ajudar 
os pobres? Esse apelo poderoso nao esta preocupado com resul
tados reais, com 0 que aconteceria se eu adotasse certo curso de 
a~ao. Esta ligado ao que iria acontecer, hipoteticamente, se todos 
o adotassem. Suponhamos que eu seja movido pelo imperativo 
categ6rico e tentasse decidir com quanto devo contribuir para 
obras de caridade. Decido-me pelo total de contribui~6es bene
ficentes necessarias, divido-o pelo numero de doadores potenci
ais e d60 a soma que sai como resultado. Se todos fizessem isso, 
as coisas estariam 6timas. 

Mas no mundo real nem todos iraQ fazer isso. Muitas pessoas 
nao dao nada. Sabendo disso, alguns argumentariam que e seu 
dever doar mais do que seria necessario se todos fizessem 0 

mesmo. Sao motivados pelos resultados efetivos da a~ao sob cir
cunstancias efetivas, e nao por resultados sob circunstancias hi
poteticas. Por serem sensiveis a resultados e a circunstancias, 
dao mais quanta menos dao os outros. Inversamente, se outros 
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dlio muito, reduzem sua eontribui~lio. Para ver por que, lembre
mo-nos da utilidade marginal deerescente do dinheiro (capitulo 
Ill). Se muitos ja deram muito, os beneficiarios tern uma renda 
relativamente alta, e nesse nivel urn d61ar adicional acrescenta 
ao seu bem-eslar menos do que em niveis mais baixos. Se al
guem se preocupa com a eficacia instrumental do dar, a mo
tiva~iio a dar e reduzida. 

Os kantianos nao estao preocupados nem com resultados nem 
com cireunstaneias. As pessoas diseutidas no paragrafo prece
dente - com freqUencia ehamadas utilitaristas - estao preocu
padas com ambos. Pessoas de uma terce ira categoria estiio preo
cupadas com circunstiincias, mas nlio com resultados. Olham 
para 0 que os outros estao fazendo e seguem a maioria. Se outros 
dao pouco, fazem 0 mesmo; e similarmente se outros dlio muito. 
A motiv~iio subjacente e uma norma de eqiiidade. 12 Uma pes
soa deve fazer a parte que Ihe eabe, mas apenas se os outros esti
verem fazendo a deles. Essa motiva~lio e insensivel a resultados, 
eonforme mostra 0 fato de que leva ao padriio exatamente opos
to do utilitarismo orientado por resultados. Suponhamos que ti
vemos uma grande festa e que na manhli seguinte haja muita 
limpeza a ser feita. Todos eolaboram, embora a cozinha seja pe
quena e estejamos todos trope~ando nos pes uns dos outros, de 
modo que 0 trabalho e efetivamente feito com menos eficiencia 
do que seria se alguns de n6s ficassemos, ao contmio, sentados 
na varanda dos fundos. Mas a norma da eqUidade proibe 0 vOo 
livre, mesmo quando todos se beneficiariam do mesmo.i3 

Supck-se que dar e ajudar sejam do interesse dos beneficia
rios, ou de quem recebe. Mas como vamos saber 0 que e de seu 
interesse? A resposta parece 6bvia: sabemos perguntando-Ihes. 
As vezes, no entanto, eles nlio podem responder. Crian~as pe_ 
quenas e pessoas inaptas mentalmente nao podem nos dizer se 
querem nossa ajuda. Temos que apoiar-nos em alguma n~lio de 

12 Essa nonna, juntamente com 0 imperativo categ6rico e outras nonnas sociais, ~ 
mais amplamente discutida nos capituios XII e XIII. 

13 Estou supondo, por simpJicidade, que nlio temos prazer intrinseco em simples
mente estar juntos. 
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interesse objetivo, e geralmente isso nao e dificil demais. Casos 
dificeis ocorrem quando 0 interesse expresso pelas pessoas dife
re daquilo que n6s, doadores, aereditamos ser seu interesse ver
dadeiro. 0 interesse expresso poderia refletir uma preocupa~ao 
excess iva com 0 presente, enquanto que n6s, doadores, quere
mos melhorar sua vida como urn todo. Tal paternalismo e rela
tivamente faeil de justifiear quando a rel~lio e Iiteralmente 
aquela de pai para filho, porem mais difieil quando os benefieia
dos slio adultos com direitos eivis plenos, inclusive 0 direito de 
vOlar. Dar vales-alimenta9ao em vez de dinheiro e urn exemplo. 
Se os beneficiados tivessem votado por esse modo de transferen
cia, seria uma forma nlio objetavel de autopaternalismo, eonfor
me discutido no capitulo preeedente, mas nlio e assim que as de
cis6es sao tomadas. Elas sao, tomadas pela buroeraeia 
previdenciaria. 

DecisOes paternalistieas nao deveriam ser tomadas leviana
mente. De urn lado, a oportunidade de eseolher - inclusive 0 

direito de fazer as eseolhas erradas - e urn meio valioso, na 
verdade indispensavel ao auto-aperfei,oamento. De outro, ha 
uma presun~lio de que as pessoas sao os melhores juizes de seu 
pr6prio interesse. Do ponto de vista de urn funcionario de c1asse 
media da previdencia, os valores e prioridades dos pobres podem 
pareeer loueos, mas isso de fato nao e absolutamente de sua con
tao 0 seu estilo de vida provavelmente pareee 0 mesmo para 
'!les. 0 paternalismo e apropriado apenas quando a liberdade de 
,:scolher podera ser gravemente autodestrutiva, especial mente 
luando tambem ira prejudicar outras pessoas. 

o paternalismo, mesmo quando mal-orientado, esta preocupa
do com 0 bem-estar do beneficiado. Dar presentes tam bern pode, 
entre tanto, ser uma tecnica de domina,ao e manipula~ao. Pode 
servir os interesses do doador, contra os - e nao atraves dos -
interesses dos beneficiados. Nao poderia fazer melhor aqui do 
que citar, mais ou menos longamente, urn techo do relato de Co
lin Turnbull sobre os presentes e sacrificios entre os Ik: 

Estes nao sao express6es da crenl'a tala de que a altruismo e 
tanto passive I como desejavel: sao annas, afiadas e agressivas, 
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que podem ser aplicadas a diversos usos. Mas 0 prop6sito do 
presente pode ser frustrado pela nao-aceita~ao do mesmo, e 
muito do engenho iciano e voltado a frustrar 0 frustrador em 
perspectiva. 0 objetivo, naturalmente, e construir toda uma serie 
de obriga~6es de modo que em tempos de crise voce tenha uma 
quantidade de debitos dos quais podera se lembrar e, com sorte, 
algurn deles podera ser retribuido. Para esse fun, nas 
circunstiincias de vida Ik, seriajustificado consideravel 
sacrificio, ate os limites do nivel minima de sobrevivencia. Mas 
urn sacrificio que pode ser rejeitado e inutil, e assim voce tern 0 

estranho fenomeno de essas pessoas de outro modo 
singularmente auto-interessadas se desviarem de seu caminho 
para "ajudar" umas as outras. Na realidade estiio ajudando a si 
mesmas e sua ajuda pode muito bern ser ressentida ao extrema, 
mas e prestada de tal modo que nao possa ser recusada, por jii ter 
sido dada. Alguem, sem que realmente the fosse pedido, pode 
capinar a ro~a do outro em sua ausencia, au reconstruir sua 
cerca, au juntar-se a constru\ao de uma casa que facilmente 
poderia ser levantada pelo homem e sua mulher sozinhos. Certa 
vez vi tantos hornens colocando palha no teto de uma casa que 0 

teto todo estava em serio perigo de desrnoronar, e os protestos 
do proprietiirio de nada adiantavam. 0 trabalho feito 
correspondia a urn debito incorrido. Era uma outra boa razao 
para ficar desconfiado dos vizinhos. [Urn individuo em 
particular) sempre se tornava impopular aceitando tal ajuda e 
imediatamente pagando por ela com comida (a qual a velha 
raposa esperta sabia que nao iriam resistir), 0 que imediatamente 
negava 0 debito. (The Mountain People; Nova York, Simon & 
Schuster, 1972; p. 146.) 

Ora, nao seria possivel manipular a norma de reciprocidade a 
nao ser que esta tivesse urn modo de agarrar as pessoas, uma vez 
que de outro modo nao haveria nada a manipular. 0 relata de 
Turnbull mostra tanto a fragilidade do altruismo como sua ro
bustez. 

o egoismo tern rna fama, mas comparado com algumas outras 
motiva~oes pode parecer positivamente benevolente. Quando as 
pessoas sao motivadas ]Jor inveja, rancor e ciume, elas tern in
centivo para reduzir 0 bem-estar de outras pessoas. 0 caminho 
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dificil de fazer melhor que os outros e melhorar 0 pr6prio de
sempenho. 0 caminho facil e perturbar a competi~ao. Ter prazer 
no infortunio de outros provavelmente e mais comum que pro
move-lo ativamente,14 mas as vezes as pessoas se desviam do 
caminho para prejudicar outros sem ganhos diretos para si mes
mas. Quando urn bern - tal como a cust6dia de uma crian~a -
nao pode ser dividido entre os reclamantes, uma resposta e: "Se 
nao posso te-Ia, ninguem a ten't. Urn fato deprimente em muitas 
sociedades rurais e que pessoas que se saem melhor que as ou
tras sao acusadas de feiti~aria e assim puxadas ate 0 - ou mes
mo abaixo do - nivel das outras. Nesse panorama, 0 egoismo 
impiedoso pode ter urn efeito liberador. 

o egoismo funciona melhor, entre tanto, quando combinado 
com uma por~ao m6dica de honestidade. A honestidade nao 
deve ser confundida com altruismo. Mantenho minha promessa 
para com voce nao porque me preocupe com 0 seu bem-estar, 
mas porque me preocupo com minha reputa9ao de pessoa honra
da. A competi~ao desenfreada no mercado pode coexistir com 
normas de honestidade e cumprimento de promessas. 15 A nao 
ser constrangido por normas sociais e c6digos minimos de hon
ra, 0 egoismo se transforma em oportunismo. E uma criatura 
feia, nao menos desagradavel que a inveja em aparencia e con
seqiiencias. Se as sociedades tradicionais, carregadas de inve ja, 
sao permeadas de acusa90es de bruxaria, muitas sociedades em 
transi9ao sao sujeitas a oportunismo, corrup9ao e cinismo desen
freados. 

14 Isso coloca urn enigma para a teoria da escolha racional. Suponhamos que eu 
prefiro 0 estado x. no qual seus desejos siio frustrados. ao estado y. no qual siio 
satisfeitos. Se me for oferecida uma ocasiiio de frustrar seus desejos, devo apro
veitA-la, mesmo a certo pre~o para mim. Se nao 0 fizer. serei irracional? Ou es
tarei lidando racionalmente com urn desejo irracionai, ao recusar-me a agir a 
partir dele? 

15 Ver no capitulo XII uma discu~sao das normas sociais. 

79 



1,;1 
I, 

"~I 1;:.1 
I' 
It 

t" 

" II 

VII 

EMO<;:OES 

EMO<;:6ES sao a materia da vida. Raiva, vergonha, medo, ale
gria e amor sao estados mentais imensamente poderosos. 

Subjetivamente eles sao experimentados como avassaladores. 
Nao escolhemos te-los; antes, estamos sob seu dominio. Nossas 
em090es mais fortes nos mantem despertos a noite, soltam nos
sos intestinos, emprestam acuidade sobrenatural ou profunda 
melancolia a nossa percep~ao do mundo e ajudam-nos a realizar 
maravilhas quando nao nos deixam paralisados. Outras em090es 
sao mais sutis, menos violentas, no entanto nao menos centrais a 
nossa vida. Esperan~a e surpresa, desapontamento e arrependi
mento, anseio e saudade, inveja e malicia, orgulho e prazer: es
sas sao as tonalidades da vida cotidiana. Vma experiencia afeti
vamente neutra, se apenas conseguissemos visualiza-la, seria 
sem senti do. Criaturas sem emo~oes nao teriam razao para viver, 
nem, a prop6sito, para cometer suicidio. 

A importancia das emo~oes na vida humana e igualada apenas 
pela negligencia que estas sofreram nas maos de fil6sofos e 
cientistas sociais. A natureza, causas e conseqUencias das emo-
90es estao entre os aspectos menos bern compreendidos do com
portamento humano, igualados apenas por nossa escassa com
preensao das normas sociais (capitulo xu), as quais estao 
intimamente ligados. Houve mais especula9aO a respeito do que 
cuidadosa aten9ao a esses fen6menos. As em090es foram expli
cadas em termos de seus supostos beneficios para a sobreviven
cia biol6gica, coesao social ou avan~o pessoal, nao estudadas em 
sua vividez imediata. Ou a aten~ao estii focada no aspecto cogni
tivo das emo~oes, mais uma vez as expensas de seu poder moti-
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vacional bruto. Com freqilencia as em090es sao vistas principal
mente como fontes de irracionalidade e obstiiculos a uma vida 
bern ordenada, sem atentar para 0 fato de que uma vida sem 
em090es seria es1l1pida e, como disse, sem sentido. Para com
preender as em090es nao devemos voltar-nos para as ciencias 
sociais mas para a literatura mundial- ou para n6s mesmos. 

Terei mais a dizer sobre a rela9ao entre a racionalidade e as 
emo90es, mas antes apresento uma breve tipologia. Certas expe
riencias sao inerentemente agradaveis e desejaveis. Elas surgem 
da frui9ao de belas paisagens, sabores e sons; do amor e da ami
zade; do uso e desenvolvimento dos poderes e habilidades da 
pessoa; do reconhecimento das realiza90es de uma pessoa por 
outras, competentes. Essas emo90es tern uma estrutura pessoal, 
temporal e modal especifica. Elas derivam de minhas expe
riencias, nao daquelas de outras pessoas. Alem disso, relacio
nam-se ii.s minhas experiencias correntes, nao ii.s passadas ou 
futuras. Finalmente, elas derivam de minhas experiencias efeti
vas, nao daquelas que poderei ter ou poderia ter tido. Podemos 
pensar nas em090es com essas qualidades como emofoes cen
trais. Embora eu tenha citado apenas as emo90es centrais ine
rentemente positivas, hii tambem aquelas inerentemente inde
sejaveis: desgosto, medo, 6dio, vergonha, angiistia. A raiva 
tambem pertence as emo90es centrais, nas nao e inerentemente 
agradavel nem desagradavel. 

As outras em090es sao de varios modos parasiticas em rela-
9ao as centrais. Originam-se da contempla9ao de ocasi5es ante
riores, futuras ou possiveis para as em090es centrais, da perda ou 
falta de tais ocasi5es ou das experiencias de outras pessoas. 

As em090es de antecipa9ao e esperan9a sao dirigidas para 0 

futuro certo ou possivel, assim como as de apreensao e ansieda
de. Em090es similares sao dirigidas para 0 passado. As outras 
coisas sendo iguais, essas emo90es voltadas para tras e para 
diante tern 0 mesmo sinal das emo90es centrais a que se referem. 
Vma lembran9a de uma rna experiencia e uma lembran9a rna. A 
esperan9a e uma experiencia agradavel porque e esperan9a de 
uma experiencia agradavel, algo que prefeririamos ter a nao ter. 
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As vezes, entretanto, as outras coisas nlio slio iguais. Vma refei
~lio no melhor restaurante frances do mundo pode ser uma expe
riencia maravilhosa, a ser acalentada na mem6ria por urn longo 
tempo.l Mas tambem pode ter 0 efeito de desvalorizar refei~6es 
posteriores em restaurantes franceses decentes, por ter estabele
cido urn novo padrlio de compara~lio. Nlio e claro, portanto, que 
eu esteja sempre mais bern servido tendo uma refei~lio suprema
mente boa se niio posso garantir mais que uma. Contra a [rase de 
Tennyson, "E melhor ter amado e perdido que nunca sequer ter 
amado", podemos colocar a de John Donne: "Hii menos pesar 
em ser injusto do que em ter sido justO."2 Consideremos em se
guida as em~6es "contrafactuais", que se originam daquilo que 
poderia ter acontecido mas nlio aconteceu. Elas inc1uem alivio, 
arrependimento, n:elancolia e semelhantes. Tambem incluem 
muitas das emo\,Oes esteticas, derivadas da experiencia indireta 
de ler urn romance ou assistir a uma pe\,a. Dada a infinidade de 
coisas que poderiam ter acontecido, como separamos algumas 
delas como objeto de uma em~ao contrafactual? Se a ocasiao se 
volta para urn evento do acaso, fico mais perturbado pelos mun
dos possiveis que se ramificaram no passado recente que por 
aqueles que poderiam ter come\,ado apenas no passado distante. 
Se requer uma coincidencia muito improviivej,3 fico menos 
preocupado do que se posso contar uma hist6ria plausivel sobre 
como poderia ter acontecido. Se a ocasilio pudesse ter ocorrido 
por minha interven\,lio, meus sentimentos de pesar slio mais pun
gentes do que se nao houvesse nada que eu pudesse ter tido feito 
a respeito. 

Os sentimentos gerados pelas experieilcias de outros nlio-fic
cionais inc1uem rancor, inveja, pena e simpatia. As experiencias 
boas ou ruins de outras pessoas podem fazer com que nos sinta-

Comparar com: .. Apenas 0 que ~ perdido pode ser possufdo para sempre", de 
Ibsen. 

2 A par6dia de Tennyson, de Butler acrescenta uma dimensao adicional: "E me
lhor ter amado e perdido que nunea sequer ter perdido." 

3 Por exemplo. Middlemarch, de George Eliot gira sabre uma coincid~ncia mas
siva que, are certa ponto, diminui 0 prazer de ler 0 livro. 
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mos bern ou mal. (Por reflexo, temos tambem 0 sentimento mais 
complexo de desfrutar da inveja que os outros tern de n6s.) No
vamente, essas em~oes podem ser decompostas em efeitos de 
dota~lio e de contraste. Posso ser afetado simplesmente pelo que 
os outros tern ou pela diferen\,a entre 0 que eles tern e eu tenho. 
Como no caso da refei~o francesa, podemos perguntar sobre 0 

efeito liquido: 0 prazer que extrai de seu desfrutamento da vida 
supera as ondas de rancor por voce desfrutar da vida mais do que 
eu? 

Como urn elemento importante em muitas instiincias de emo
~6es orientadas para os outros hii a cren\,a de que "poderia ter 
sido eu". Hii, em outras palavras, urn elemento contrafactual nas 
emo\,oes desencadeadas pelas experiencias de outras pessoas. 
Para que 0 experimento mental tenha urn impacto emocional, 
nlio se pode ser muito diferente da outra pessoa. Tocqueville no
tou que nao nos sentimos invejosos daqueles muito acima de n6s 
na escala social, apenas em rela\,lio aos que nos sao imediata
mente superiores. 

o sentimento de ser injustamente tratado merece men\,lio es
pecial. Slio as seguintes as condi\,oes suficientes para a ocorren
cia dessa poderosa em~lio. Primeiro, a situa\,lio e percebida 
como moralmente errada; segundo, foi provocada intencional
mente, e nao como urn subproduto da causalidade natural ou da 
mlio invisivel da causalidade social; terceiro, pode ser retificada 
por interven\,lio social. Assim 0 sentimento de injusti\'a repousa 
sobre a combina\,lio de "devia ser diferente", "e culpa de alguem 
que nlio seja diferente" e "poderia ser feito diferente", adicional
mente 11 condi\,lio contrafactual geral de "poderia ter sido dife
rente". Quando uma das condi\,oes esta faltando, a inveja ou 0 

ressentimento podem surgir em seu lugar. 
Ainda uma outra c1asse de em~Oes e gerada pela perda mais 

do que pela falta, com pesar e desapontamento sendo sentidos se 
a em~ao central e positiva e alivio se e negativa.4 A cessa\,lio 

4 A linguagem nem sempre to: adequada para descrever nossas emo'rOes. Embora 
tenhamos sentirnentos diferentes quando urn desastre nao nos atinge por pouco, 
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de urn estado emocional- seja positivo ou negativo - nao nos 
traz simplesmente de volta ao plato emocional anterior. Em vez 
disso, tende a gerar outro estado emocional de sinal oposto. Con
sideremos uma pessoa que tenha acabado de descobrir urn caro
c;:o no seio e esteja extremamente ansiosa. Ao ouvir de seu medi
co que nao hii possibilidade de cancer, sua disposic;:ao torna-se 
euf6rica por algum tempo ate que ela retorne a urn estado afeti
vamente neutro. Contrariamente, a interrupc;:ao de uma boa expe
riencia sexual pode criar frustrac;:ao aguda antes que, mais uma 
vez, a pessoa volte a urn estado neutro. 

A ocorrencia repetida de tais eventos pode intensificar 0 efei
to contrastante. A dependencia de drogas, por exemplo, e carac
terizada por beneficios decrescentes5 do consumo efetivo e gra
vidade crescente dos sintomas da abstinencia. Pessoas que foram 
casadas por longo tempo podem nao ter mais sentimentos fortes 
uma pela outra, no entanto urn dos conjuges sentira urn profundo 
e prolongado pesar se 0 outro morrer. Contrariamente, os para
quedistas con tam que com 0 tempo a ansiedade que antecede 0 

saIto diminui (embora nunca desaparec;:a inteiramente), enquanto 
que os efeitos posteriores de euforia aumentam em intensidade. 
Urn padrao similar existe se comparamos os prazeres do consu
mo com os prazeres da auto-realizac;:ao. Na Fig. VII.l os prazeres 
e dores requeridos de epis6dios isolados de consumo e auto-rea
lizac;:ao sao mostrados como dependendo de tempo dentro dos 
epis6dios e entre os epis6dios. 

o padrlio de consum~ e notavelmente ilustrado no comporta
mento dependente, mas com algumas variac;:5es e encontrado de 
modo bastante generalizado. Certamente, os prazeres positivos 
do consumo de urn dado tipo de bern esmaecem com 0 tempo. 0 
padrao de auto-realizac;:ao e encontrado construindo-se urn bar-

quando urn desastre provAvel deixa de se materializar e quando urn estado de 
coisas desagrad~vel deixa de existir, a (mica palavra "alivio" cobre tod05 eles. 
Por contraste. as em~Oes correspondentes definidas com respeito a emoftoes 
esseciais positivas sao verbalmente distiguidas como arrependimento. desapon
tamento e pesar. 

5 Comparados com a Iinha b~sica de pre-dependencia. 
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ap6s multas vezes 

Figura VII.l 

tempo 

co, ao escrever urn artigo ou ao ler urn livro. 0 carpinteiro in i
ciante considera seu trabalho chato e dificil, e mesmo para 0 ar
tesao consumado 0 ate de concentrac;:ao inicial exige algum es
forc;:o. Para muitos academicos, escrever 0 primeiro artigo foi 
intensamente desagradavel, mitigado apenas pelo alivio que sen
tiram quando foi aceito para publicac;:ao. Mais tarde, podem che-
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gar a sentir que sem 0 seu trabalho a vida nlio teria valida a 
pena,6 no entanto, 0 estagio inicial de qualquer texto escrito 
pode ser Ilio doloroso que devem pre-comprometer-se escre
venda em fun~ilo de urn prazo. A maioria dos romances e dificil 
de acompanhar no inicio, ate que a pessoa adquira 0 Mbito de 
ler romances. E as primeiras paginas de Madame Bovary slio di
ficeis mesmo para leitores veteranos. 

A curto prazo os nossos padroes emocionais slio dados. A lon
go prazo estiio ao menos parcialmente sob nosso controle. Ate 
onde esllio de fato, pademos examinar os padroes emocionais 
necessarios para uma boa vida. E mesmo se niio estiverem, ainda 
assim poderiamos querer saber por que algumas pessoas desfru
tam mais a vida do que outras. Existe algo como se fosse urn 
conjunto 6timo de disposi~6es emocionais que possam ser al
can~adas par escolha ou sorte? Se existe, niio pode ser inde
pendente de circunstancias extemas. Se minha vida vai bern de 
modo geral, uma capacidade est6ica de suportar a adversidade e 
nlio apenas sem sentido, como indesejavel. Para ver por que, no
temos que uma pessoa niio pode escolher emo~oes a la carte ou, 
mais geralmente, que as disposi~oes emocionais nilo variam in
dependentemente umas das outras. Pedir a capacidade de amar 
sem estar vulneravel ao pesar e pedir a lua, assim como 0 desejo 
de desfrutar da euforia da esperan~a sem ficar desapontado se 0 

6 As vezes, entretanto. a tendencia segue oa dire'r~o oposta. Alguns academicos 
f}cam menos satisfeitos com seu trabalho a medida que ficam mais realizados. 
A medida que aprendem mais sebre seu tema de estudos. tamlX:m aprendem 
mais sobre a extensa.o de sua ignorancia. Quando 0 circulo de luz se expande, 
tambi\m se expande a a.rea circundante de obscuridade. Referindo-se A natureza. 
Emily Dickinson escreve (The complete poems of Emiliy Dickinson, 0 2 1440; 
Londres. Faber & Faber): 

To pity those that know her not 
Is helped by the regret 
That those who know her, know her less 
The nearer they get. 

[Lamentar aquetes que n30 a conhecemiE ajudado pete pesar/De que aqueles 
que 8 conhecem a conhecem menos/Quanto mais perto dela chegam.} 
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evento esperado deixa de ocorrer. Com certeza, "esta tudo na 
mente", mas a mente nilo e urn painel de bot6es com urn bollio 
para cada em~iio. Por haver conex6es entre as em~6es, uma 
atitude est6ica se alcanya ao custo de uma vida emocional coi
bida por todos os lados. 

As conex6es ocorrem dentro do· conjunto de em~6es cen
trais, entre em~oes centrais e nlio-centrais e entre estas uitimas. 
Consideremos inicialmente as conexoes entre as centrais. Emo
y6es positivas e negativas em seu centro sao claramente correla
cionadas umas com as outras. As propens5es a sentir orgulho e 
vergonha, ou euforia e depressilo tendem a crescer e desvanecer
se juntas.? Relayoes simi lares podem ocorrer entre em~oes fora 
das centrais - por exemplo, entre esperan~a e horror ou entre 
inveja e malicia. Essa ideia de sen so-com urn, de que voce niio 
pode ter picos emocionais sem expar-se tambem a quedas emo
cionais tambem se encaixa na nOyilo budista de planejamento de 
carater. Para 0 budista 0 objetivo e livrar-se de todas as emo
yoes, nilo s6 das desagradaveis. 

Consideremos em seguida as conexoes entre as emo~6es do 
nucleo e as que silo de fora. Voce niio consegue sentir esperan~a 
ao pensar em X se nilo se alegra com a realidade de X, nem con
segue temer X se n1io sente angustia em sua presenya. Ao menos, 
geralmente e esse 0 caso. Em casos niio padronizados, uma pes
soa poderia ter esperan~as de que ocorresse certo evento, e no 
entanto nilo ser capaz de desfruta-lo quando ocorre. Mesmo nes
ses casos, eiitretanto, a esperan~a seria logicamente parasitica 
em rela~ilo Ii em~iio nuclear, uma vez que seu objetivo ainda 
seria a ocorrencia da ultima. Nao posso ter esperan~as par X se 
eu sei que nlio you desfruta-lo. 

Certas formas de amor ilustram 0 caso nlio-padriio. Como 
concebido tradicionalmente, 0 amor pode ser fortalecido apenas 
se retribuido, porque 0 objetivo do amante e ser amado em troca. 

7 [sto ~ uma grande simplifica~ao. Nem todos os depressiv~s sao maniaco-de
pressivos. Muitas pessoas inclinadas a sentimentos de vergonha raramente sen
tem-se orgulhosas de alguma coisa. 
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Apio humana 

Em Andromaca, de Racine, Hennione faz a pergunta ret6rica: 
"Je t' aimais inconstant, qu' aurais-je fait fide Ie? " 8 Claramente, 
a resposta implicita e que seu arnor teria sido entao mais forte. 
Os escritores modemos com frequencia diio a resposta contrana. 
A rela<;ao de Julien Sorel com Mathilde de la Mole em 0 Ver
melho e 0 Negro, ou a rela<;ao do narrador com Albertine em A 
Procura do Tempo Perdido e como uma serra; quando urn esta 
alto, 0 outro esta baixo; 0 arnor correspondido e arnor extinto. 

o 6dio oferece urn paradoxo similar, belarnente capturado em 
"The Prohibition" de John Donne: 

Take heed of hating me 
Or too much triumph in the victory 

Not that I shall be mine officer, 
And hate with hate again retaliate; 

But thou wilt lose the style of conqueror, 
If!, thy conquest, perish by thy hate. 

Then, lest my being nothing lessen thee, 
If you hate me, take heed of hating me." 

o 6dio visceral pode tomar-se tao central a vida de uma pes
soa que perderia todo sentido se 0 objeto do 6dio fosse destrui
do. 0 anticomunista fanatico necessita de comunistas para ali
mentar seu 6dio, sem a qual ele e nada.!O A escolha de "epater 
la bourgeoisie" como estilo de vida implica similarmente uma 
dependencia em rela<;1io ao pr6prio inimigo, que este ultimo 
pode perceber como adula<;ao mais sincera do que jamais pode
ria ser qualquer imita91io. 

Urn gruparnento central de emo90es - orgulho, vergonha, in
veja - esta relacionado a necessidade de acreditar no pr6prio 

8 "Eu 0 amei inconstante; que nile faria se tiel?" 
9 Guarda-te de odiar-me/Ou do triunfo demasiado na vit6ria.lPara que eu naD 

seja meu comandante.lE ao 6dia com 0 6dio de novo retalie;/Mas perderAs 0 

estilo de conquistador jSe eu, tua conquista. pereeeT peto teu 6dia.! EntaD, para 
que meu nada oao te diminuajSe me odeias, guarda-te de odiar-me. 

10 Por uma interpreta~ao. 0 cornunismo corrente est! amplmente reduzido a anti
ocidentalismo. sem qualquer conteudo positivo pr6prio. 
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valor. Quando tentarnos avaliar-nos, 0 primeiro impulso e olhar 
para os outros. A serenidade espiritual que nos pennite detenni
nar se estamos felizes sem nos compararmos com outros e rara. 
Se a compara~iio e desfavorlivel, sentimos uma pontada de inve
ja, uma raiva passageira. 

A primeira necessidade da inveja nao e "eu quero 0 que ele 
tern", mas "eu quero que ele nlio tenha 0 que tern, porque isso 
faz com que eu sinta ser menos." Ha tipos diferentes de inveja. 
Uma fonna debil e "se eu nlio posso te-lo, ninguem 0 tera". Uma 
fonna mais maligna envolve a disposi9lio de prejudicar-se por 
despeito; aceitar menos para si mesmo se assim os outros forem 
rebaixados ate 0 pr6prio nive!. Os moradores de pequenas cida
des de toda parte irao reconhecer a "Lei de Jante", anotada (em 
1933) por alguem que foi embora: 

1 Nlio deves acreditar que <is alguma coisa. 
2 Nlio deves acreditar que os born como n6s. 
3 Niio deves acreditarque os mais sabio do que n6s. 
4 Nito deves fantasiar-te melhor do que n6s. 
5 Nlio deves acreditar que sabes mais do que n6s. 
6 Nlio deves acreditar que es maior que n6s. 
7 Nlio deves acreditar que somas a alguma coisa. 
8 Nlio deves rir de nOs. 
9 Nlio deves acreditar que alguem esta preocupado contigo. 

10 Nlio deves acreditar que podes ensinar alguma coisa a n6s. 
(A. SANDEMOSE, A Fugitive Crosses his Track; Nova York, 
Knopf, 1936; pp. 77-8.) 

Essas em090es intensamente sociais desempenham urn papel 
importante na opera<;ao de nonnas sociais (capitulo XII). Quando 
uma viola9ao de uma norma provocaria inveja, 0 temor a ser in
vejado mantem os desviantes na linha, urn temor que por sua vez 
desliza imperceptivelmente para as em090es de vergonha e cul
pa que sao os principais suportes das normas sociais de modo 
mais gera!. 

As em090es importam porque nos comovem e perturbarn, e 
porque atraves de suas liga90es com as nonnas sociais estabili-
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Apia humana 

zam a vida social. Tambem interferem com nossos processos de 
pensamento, tomando-os menos racionais do que seriam de ou
tra fonna. E, particulannente, induzem expectativas irrealisticas 
a respeito do que podemos fazer ou realizar, e expectativas irrea
listicas em rela<;ao as opinioes de outras pessoas sobre n6s pr6-
prios. Em si mesmo, esse efeito e deploravel. Seria born se 
pudessemos isolar de algum modo nossas paixoes de nossos po
deres de raciocinio; e ate certo ponto podemos. Algumas pessoas 
sao realmente boas em compartimentalizar suas emoc;oes. Com 
freqiiencia, entretanto, elas antes de mais nada nao tern em090es 
muito fortes. Podem conseguir 0 que querem, mas nao querem 
muito. Conferir importiincia suprema a racionalidade cognitiva 
se alcan9a ao custo de nao haver muito sabre 0 que ser racional. 
Contrariamente, a falta de realismo sobre nossas capacidades e 
sobre os meios pr6prios para alcan9ar nossos fins pode ser 0 pre-
90 que a maioria de n6s paga por importar-se com a vida, com 0 
conhecimento ou com as outras pessoas. Quando estamos sob 
influencia de em090es fortes, indulgimos facilmente em wishful 
thinking, tal como a crenc;a de que todas as coisas boas andam 
juntas e que nao hii necessidade de fazer escolhas dificeis. A 
pr6pria crenc;a de que se pode ter 0 poder motivador das emo-
90es sem 0 seu poder de distorc;ao e uma instftncia da mesma fa
lacia. As emoc;oes proporcionam urn significado e urn senso de 
direc;ao a vida, mas tambem nos impedem de seguir finnemente 
naquela dire9ao. 
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VIII 

SELE<;:Ao NATURAL E SOCIAL 

PARA expJicar por que 0 comportamento das pessoas e adapta
do as suas circunstancias poder-se-ia argumentar que as pes

soas que nao se adaptam nao sobrevivem. A selec;ao dos melho
res, mais que a escolha racional, e 0 que assegura 0 preciso 
ajuste entre 0 comportamento e as exigencias do ambiente. Esses 
dois mecanismos diferem de diversos modos. 

A escolha racional ocupa-se dos resultados pretendidos da 
~ao. Os mecanismos de selec;ao operam atraves de resultados 
efetivos.1 Em explicac;oes sobre 0 comportamento animal, onde 
as inten90es tern no melhor dos casos urn lugar minimo, os re
sultados efetivos devem arcar com a maior parte da carga ex
planat6ria. Mais controverso equal mecanismo e 0 mais impor
tante no estudo da ac;ao humana. 

Como foi explicado no capitulo III, a racionalidade nao e ga
rantia de sucesso. Deparados com urn con junto de sintomas, os 
medicos agem racionalmente quando usam 0 que aprenderam na 
escola de medicina para diagnosticar e tratar seus pacientes. Se 
uma doen9a e nova, podem estar bastante errados. Seus frustra
dos pacientes podem bern voltar-se para os charlarnes, que esco
lhem seus tratamentos mais ou menos ao acaso. Urn deles pode 
acertar acidentalmente com urn tratamento que funcione. Com 0 
tempo todos os pacientes irao receber tal tratamento, seja porque 
o charlarno de sorte toma conta do mercado, seja porque outros 

Como ser6 explicado no pr6ximo capitulo. os resultados efetivos tamt>em po
dem manter ou eliminar comportamento atrav~s do mecanisme de reforfo. 
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A¢ohumana 

com~am a imitll-Io. Em qualquer caso, 0 sucesso do tratamento 
nada deve a racionalidade e tudo ao acidente e a sele~ao. 

A sele~iio, para seu sucesso, depende da materia-prima sobre 
a qual deve trabalhar. Se 0 acidente certo niio acontece, ou aeon
teee no momenta errado, 0 resultado pode fiear longe de 6timo. 
Aqui e mais bern eoloeada a escolha raciona!. Quando f~o urna 
escolha deliberada, posso pesquisar urn grande mlmero de a1ter
nativas, incluindo muitas a~6es que nunca foram tentadas por 
ninguem. Tenho uma chance real de acertar com a melhor alter
nativa de todo 0 conjunto exeqilive!. Os processos de sele9iio, 
por contraste, sao restritos as altemativas lan9adas pela sorte. 
Com freqiiencia estas diferem do status quo apenas em detalhes. 
Se uma altemativa e melhor que 0 status quo, e selecionada; 
caso contrario, e rejeitada. Mais cedo ou mais tarde 0 processo 
chega a uma parada, num ponto em que qualquer pequena mu· 
dan~a ulterior seria pemiciosa, mas esse ponto pode ser muito 
inferior a melhor altemativa no conjunto exeqiiivel, como estft 
ilustrado na Fig. VIII.l. 

Suponhamos que estamos lidando com alguma entidade -
urn animal, uma ferramenta, uma unidade militar ou uma firma 
- cujo desempenho depende de alguma caracteristica mensura
vel de sua estrutura ou comportamento. 0 proprio desempenho e 
medido em utilidade, adapta9ao, ajuste ou 0 que for relevante 
para a sobrevivencia. Para fixar nossas ideias por urn momento, 
suponhamos estar lidando com urn objeto voador (urn aviao ou 
urn passaro), que a earacterlstica em questao e 0 comprimento de 
suas asas e que 0 desempenho e medido em velocidade. Sup6e
se que a rela9iio entre comprimento de asas e velocidade e a da 
Fig. VIIl.l. Urn construtor de avi6es racional iria escolher 0 com
primento de asas C, que proporciona a maior velocidade.2 Urn 
processo de sele9ao poderia niio ir tao longe se fOssemos cons
trangidos a mover-nos em pequenos passos e rejeitar todas as 
mudan9as que reduzem a velocidade. Se 0 comprimento de asas 
de urn passaro estiver inicialmente a esquerda de A, qualquer re-

2 Para simpiificar. deixo de lado considera~6es sabre custo. 
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maximo global 

alguma variant. continuamente vartavel determlnante de 
utilidade, adapta940, aJuste 

Figura VIII.! 

dU9iio acidental no comprimento de asas sera rejeitado. Qualquer 
aumento acidental sera selecionado como superior as a1temati
vas, enquanto nos mantivermos a esquerda de A. Uma vez que A 
seja alcan~ado, entretanto, nenhuma evolu~iio ulterior em peque
nos passos pode ter lugar. Para alcan9ar 0 maximo global em C, 
o processo de sele~ao teria que passar atraves do minima em B 
- mas isso e impossivel, uma vez que apenas mudan~as para 
melhor podem ser selecionadas. A sele~1io fica presa numa "ar
madilha de maximo local", enquanto que a escolha racional 
pode ir diretamente para 0 maximo globa!. 

Ate aqui 0 argumento tern sido altamente abstrato e geral, 
porque pretende-se que seja valido para varios mecanismos de 
sele\iao. Aplica-se a teoria biol6gica da sele~1io natural, onde 
surgiu inicialmente, mas tambem a teoria da competi~1io econo
mica, a teoria da motiva~ao inconsciente e a teoria dos progra
mas de xadrez de eomputador.3 Antes que eu considere os dois 

3 Isso estA de acordo coin 0 que foi dito no final do capitulo v, que por causa de 
sua obediencia ao principio do prazer, 0 inconsciente ir;i sempre ficar presQ 
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Apio humana 

primeiros m'lis detalhadamente, farei uma ligeira digressiio para 
dizer algumas palavras sobre a rela~iio entre biologia e ciencias 
sociais. 

Falando genericamente, as disciplinas cientlficas podem en
quadrar-se em duas especies de rela~iio entre si: redu~iio e analo
gia. A redu~ao assume a forma de explicar fenomenos em urn 
nivel da hierarquia das ciencias em termos de fenomenos de ni
vel inferior (Fig. VIIl.2). Programas de pesquisa reducionistas 
tendem a ser controversos. Por urn longo tempo, muitos afirma
ram com veemencia que a redu~iio da biologia a quimica niio po
deria possivelmente funcionar - mas funcionou. Muitos argu
mentam que a sociologia niio pode possivelmente, ou ao menos 
hoje, ser reduzida a psicologia. Uma vez que insisto que a a~iio 
humana individual e a unidade basica da explica~iio nas ciencias 
sociais, estou comprometido com essa redu~iio.4 Urn passo ulte
rior e a redu~iio das ciencias sociais - economia, sociologia e 
psicologia - a biologia evolucionaria. A disciplina que tenta 
realizar essa redu~iio e chamada sociobiologia. Terei algo a di
zer mais tarde sobre 0 escopo e os limites dessa disciplina. 

A redu~iio esta no cor~iio do progresso em ciencia. A analo
gia e uma opera\,iio muito mais dubia. Com efeito, a tenta~iio a 
argumentar por analogi a talvez seja 0 maior obstaculo ao pro
gresso cientlfico. As ciencias sociais, em particular, come9aram 
tardiamente porque buscavam na fisica e na biologia modelos 
conceituais, ao inves de pesquisarem conceitos apropriados ao 
sem tema de estudos. A biologia, em particular, teve uma in
fluencia forte, duravel e na maior parte desastrosa. A analogia 
entre organismo e sociedade sugeria pseudo-explica~5es5 e le-

num maximo local. 0 problema com programas de xadrez de computador (ao 
menos nas vers6es iniciais) era que urn born jogador podia sempre explorar sua 
voracidade au tendencia a iT atras do ganho rapido. porque havia urn limite su
perior a quantidade de "passos atras" que eles podiam dar. 

4 TamMm acredito. entretanto. que em muitos casas seria impraticAvel ten tar 
executA-lao Para compreender a interac;ao entre urn grande numero de firmas, 
provavelmente sera necessaria trataT cada finna como se fosse urn agente indi
visivel. embora suas decisOes sejam real mente 0 resultado de complexos pro
cessos internos. 
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Figura VIIl.2 

you a muito desperdicio de tempo na discussiio de pseudoproble
mas.6 Menos transparentemente absurda, e por isso mesmo mui
to mais perigosa, foi a inferencia de que as sociedades sao ine
rentemente estaveis porque, como qualquer outro organismo, 
tern mecanismos embutidos de defesa e ajustamento. Modelar a 
competi~iio economica como urn mecanismo similar a sele~iio 
biol6gica ap6ia-se numa analogia diferente. As empresas siio 
vistas como sendo analogas a organismos, lutando pela sobrevi
vencia no mercado competitivo. Como veremos, essa analogia 
tambem pode ser seriamente desorientadora. 

A teoria biol6gica da evolu9iio por sele9aO natural repousa so
bre dois mecanismos. Primeiro, requer urn mecanismo para ge
rar variedade - materia-prima para sele\,iio. Em ultima analise,7 
toda variedade e gerada por urn fluxo con stante de mudan\,as ca
suais, ou mutari'ies, nos genes - casuais no sentido em que er-

5 Comparando. por exemplo. revolw;Oes a febre ou histeria. ou declarando que 
"nao ~ por acidente que" as linhas de telegrafo correm paralelas as ferrovias. 
exatamente como os nervos correm paralelamente as arterias. 

6 Por exemplo. debater se e 0 individuo ou a familia 0 anAlogo social da celula. 
7 A curto prazo. a variedade tam~m e gerada pela mistura de genes dos pais. 
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ros tipograficos sao casuais.8 Como a maioria dos tipos, a maio
ria das mu~Oes e danosa. Em seguida, requer urn mecanismo 
para selecionar e reter as poucas mutal(oes uteis.9 A se1e9ao na
tural retem uma mutal(ao se se puder esperar que 0 organismo no 
qual a mesma ocorreu deixe mais descendencia que outros da 
mesma especie e na mesma populal(ao.!O Desde que a mu~ao 
ocorre nos genes, e passada a descendencia. U rna muta9ao que 
favore9a maior descendencia sera, portanto, encontrada numa 
propor9ao maior na proxima gera9ao de organismos.!! Muta90es 
ulteriores podem aumentar ainda mais a capacidade reprodutiva 
dos organismos, ate que urn maximo local tenha sido alcan9ado. 
Pode ocorrer, no entanto, que nao haja urn maximo local, por ra
zOes i1ustradas nos diagrarnas A e B da Fig. VIII.3. 

A figura i1ustra 0 fato de que, a partir de urn estado genetico 
dado, nem todos os outros estados podem ser a1can9ados por 
uma unica muta9ao, desde que ha constrangimentos sobre 0 que 
conta como instru9ao genetica coerente.!2 As setas nao bloquea-

8 A i1ustra~ao ~ de fato bastante precisa. desde que a maioria das muta~oes 840 
erros no processo de copiar 0 material gen~tico. 

9 Suponhamos que urn livro contenha algumas estatisticas desatualizadas e que 
urn engano de composi\oo tipografica as atualize acidentalrnente. (Aqui a ana
legia para, urna vez que naa h3. mecanisme pelo qual 0 afortunado acidente 
possa aumentar as vendas do livro.) 

10 Essa senten98 e a precedente varrem urn par de fatos importantes para debaixo 
do tapete. Primeiro. as mu~6es podern seT neutras, au seja, nem danosas nem 
uteis. Muta~Oes neutras podem criar a possibilidade de deriva genilica aleat6-
ria. Segundo, mesmo uma mu~!o util poderia nilo ser retida se 0 seu primeiro 
ponador tivesse a rni $Orte de ser morto antes de poder reproduzir-se. Por essas 
razlles !la a1e'toriedade nAo apenas na produ~ilo de muta~Oes, mas tambem no 
processo que detennina se etas serao retidas ou rejeitadas. 

II A nao ser que 0 efeito da mu~io dependa do numero de organisrnos nos quais 
est! presente. Nesse caso poderiamos ter a forma antiga e a nova coexistindo 
estavelmente uma com a outra, num "equilibrio dependente de frequencia" (ver 
wn\lt!m 0 capitulo XI). 

12 Consideremos 0 jogo familiar de transformar uma paravra em outra mudando 
apenas uma letra por vez, exigindo que todos os passos intermediarios sejam 
palavras realrnente. Voc! pode ir de CASA a CARA em urn passo. mas precisarA 
de quatro passos para ir de CASA a FARO. E estoll plenamente segura de que ne
nhurna quantidade de passos 0 levara de CASA a XAMA. a nao ser que voce pas
se por cima do dicionario. 
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das indicam os movimentos de urn passo possiveis, e as setas 
bloqueadas, os impossiveis. Os estados superiores estao locali
zados acima dos inferiores. Suponhamos que, no diagrama A, os 
organismos estejam inicialmente em X. Eles podem alcan~ar 0 

maximo local Z, mas nao 0 maximo global W. 0 caminho direto 
de X para W esta bloqueado. 0 caminho indireto atraves de Y e 
impraticavel, uma vez que quaisquer organismos nos quais ocor
ra essa muta~ao desfavoravel serao eliminados. Organismos que 
deem urn passo atras nao deixarao descendentes que possam dar 
os dois passos ulteriores para diante. No diagrama B, os organis
mos estao inicialmente em T, de onde podem ir seja para 0 ma
ximo local, U, onde ficariio encalhados, ou para 0 maximo glo
bal em V. Se a muta9ao para U ocorrer primeiro, os organismos 
nao podem "esperar" pela muta9ao mais favoravel para V. A se
le9ao natural opera no presente, diferentemente da escolha racio
nal, que pode ser guiada pelo futuro.!3 A sele9iio natural melhora 
a "adequa9ao" - capacidade reprodutiva 14 - do organismo in
dividual. (Uma exce9ao e discutida no proximo paragrafo.) Pode 
muito bern ter resultados desastrosos para a popula~ao como urn 
todo. Consideremos os cardumes de peixes, isto e, sua tendencia 
a nadar em forma~oes compactas. Suponhamos que inicialmente 
os peixes nadem de uma mane ira mais dispersa, mas que ocorre 
uma muta9ao que faz seu portador buscar 0 centro do grupo. 
Essa e uma muta~ao util, uma vez <J,ue esse peixe ira receber 
maior prote9ao contra os predadores. A medida que mais e mais 
peixes se comportarn dessa mane ira, a forma9ao se tomara mais 
e mais compacta, desde que cada peixe tentara estar no centro. 
Como resultado, a tarefa dos predadores sera facilitada. Mais 

13 Notemos, entretanto. que a sele'rao natural poderia programar urn organismo 
para esperar ou usar estrategias indiretas em certas situa'rOes de ocorrencia fre
qiiente. Urn predador pode ser prograrnado para visar a frente de sua presa, 
como se antecipasse 0 deslocamento do alvo m6vel. 

14 Noternos que adequaftao nao e 0 rnesmo que adapta'rao ao ambiente. Esta ulti
ma, se medida. por exemplo. pela duraftao de vida esperada, seria maxirnizada 
por nao ter qualquer descendencia, uma vez que os cuidados com a prole re
querem recursos que os pais poderiam consumir consigo mesmos. 
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peixes seriio apanhados, como resultado de uma muta<;:iio que re
duzia 0 risco para cada peixe individual, em comparafao com as 
perspectivas de outros aos quais faltava a muta<;:iio. 15 0 que con
ta na sele<;:ao natural e 0 sucesso relativo - nao 0 sUcesso abso
luto. Hii muito espa<;:o para comportamento rancoroso. 

Mas hii espa<;:o tambem para 0 altruismo - tendencias gene
ticamente baseadas no sacrificio de si mesmo. Os piissaros, por 
exemplo, as vezes dao gritos de aviso que ajudam os outros a fu
gir, mesmo que 0 passaro que emite 0 aviso esteja correndo 0 

risco de chamar aten<;:ao sobre si. Tal comportamento altruistico 
e favorecido se outros piissaros forem parentes pr6ximos, porta
dores do mesmo gene de comportamento altruistico. Sacrifican
do a si mesmo 0 passaro promove a presen<;:a do gene auto-sa
crificador na popula<;:ao. Grosseiramente falando, compensa 
sacrificar a pr6pria vida quando se pode salvar mais que dois ir
maos, quatro meio-irrniios ou oito primos em primeiro grau.16 

A teoria da sele<;:ao natural foi muito bern sucedida na expli-

15 Eles estao, na realidade, num "dilema do prisioneiro", 
16 HA uma outra teoria evolucionaria do altruismo. que objetiva explicar 0 altruis

mo em rela\3o a estranhos. e mesmo em relac;ao a membros de esp6cies dife
rentes. Esse relata estA intimamente Iigado a teoria da cooperac;ao em repetidos 
"dilemas do prisioneiro", novamente discutidos no capitulo XIII. 
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ca<;:ao de detalhes de fisiologia animal e humana, tais como colo
ra<;:ao protetora ou a enigmatica persistencia da anemia genetica
mente baseada. Houve urn certo sucesso na explica<;:ao do com
portamento animal, mas pouco ate aqui no que toca 0 

comportamento humano. 0 principal obstiiculo a sociobiologia e 
que as pessoas nao se comportam do modo rigido, estereotipado, 
como os animais 0 fazem. Eles nao tern entranhadas em seus ge
nes instru<;:Oes para 0 que fazer em cada ocasiao que poderao en
contrar. Antes, 0 que fazem resulta de predisposi<;:5es geneticas 
que interagem com 0 ambiente de maneiras que nao compreen
demos muito bern. Niio sabemos que limites, se houver, a "natu
reza humana" coloca ao grau de pacifismo, altruismo ou mono
gamia que podem ser adotados por institui<;:Oes sociais 
apropriadas. Muito pensamento sociobiol6gico, tambem, negli
gencia uma caracteristica maci<;:amente importante dos seres hu
manos: sua criatividade ou capacidade geral de resolver proble
mas. Qualquer comportamento humano particular deve primeiro 
ser compreendido como uma aplica<;:ao dessa habilidade ao pro
blema em questao, ao longo das Iinhas discutidas no capitulo III. 
A base evolucioniiria daquela habilidade e compreendida apenas 
obscuramente, e de qualquer modo nao e algo com que os cien
tistas sociais precisem se preocupar. Os sociobiologistas nao 
of ere cern uma explica<;:ao rival, mas sim uma suplementar. 

Embora a biologia evolucionaria ofere<;:a uma explica<;:ao do 
comportamento 6timo, nao se refere a qualquer inten<;:ao de oti
mizar. Isso a fez parecer urn born modelo para resolver urn pro
blema que os economistas encontram em seu estudo da empresa. 
Por urn lado, as empresas parecem ajustar-se e adaptar-se otima
mente aos seus ambientes. Por outro lado, estudos em close-up 
do comportamento de empresas mostram pouca evidencia de 
que estejam tentando conscientemente maximizar os lucros. An
tes, usam metodos empiricos improvisados - acidentes conge
lados da hist6ria, ou talvez 0 resultado de processos intemos de 
negocia<;:ao. As duas descobertas podem ser reconciliadas se a 
competi<;:ao econ6mica for vista como urn processo de sele<;:ao. 
Vma empresa e caracterizada por urn conjunto de rotinas, exata-
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mente eomo urn organismo 0 e pelos seus genes. As empresas 
que usam rotinas maximizadoras de lueros saem-se melhor que 
as outras. Como resultado, essas rotinas espalham-se na popu
la<;ao de empresas, por eonquistas ou imita<;oes. Poderiamos ten
tar expliear a mudan<;a tecnica por essa perspectiva. Num nivel, 
a teeniea de uma empresa e uma rotina. Num nivel mais alto, as 
empresas tern rotinas para inovar - para mudar tecnieas. SUpo
nhamos que inicialmente uma empresa esteja indo bastante bern. 
Como obedeee a rotina de alto nivel "Nunca mude urn time que 
estfl veneendo", nao tern incentivo para mudar as tecnieas. Su
bitamente os lucros eaem abaixo de urn nivel eritico, definido 
pelo seu nivel de aspira<;oes ou eonceito de "veneer". Como re
sultado, a firma decide procurar metodos novos e mais eficientes 
de produ<;ao. Parte do esfor~o de pesquisa simplesmente envolve 
olhar para 0 que as outras empresas estao fazendo, e parte envol
ve atividade genuinamente inovadora. Ap6s algum tempo, en
eontra-se uma tecniea que produz lucros aeima do nivel eritico, e 
a pesquisa e desativada. Em ultima analise, todas as outras em
presas adotam a nova teeniea. 0 processo difere da evolu~ao 
biol6giea, pois a empresa nao produz urn fluxo constante de no
vas teenieas eorrespondendo ao fluxo constante de muta<;oes. 
Antes, 0 fluxo de "muta~oes" e ligado ou desligado conforme a 
neeessidade. 

o processo poderia levar tambem i\ mudan~a em rotinas de 
alto nivel. A velha rotina "Nunca mude urn time que esta ven
eendo" reflete a ideia de que a necessidade e a mae da inven~ao. 
Nao inove a nao ser e ate que tenha que inovar. Mas como men
cionei no capitulo II, essa e uma estrategia arriseada porque 
quando os lucros caem a empresa pode nao ter recursos para ino
var. As empresas que seguem essa rotina tendem a sair dos ne
g6cios, ou ao menos sair-se mal na media. Empresas que so
brevi vern e prosperam seguem outra rotina. Elas inovam quando 
estiio a frente e tern recursos para faze-Io, nao quando estiio fi
eando para tras. 

Para ver onde esse tipo de argumento da errado, precisamos 
introduzir uma eomplica<;ao ate aqui negligeneiada. Esta e 0 fato 
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de que qualquer processo de sele<;ao tern lugar num ambiente 
mutflvel. Como adequa<;ao e sempre adequa<;ao relativa ao am
biente, urn organismo ou uma empresa podem tomar-se lnade
quados apenas por fiearem parados num mundo em mudan<;a.17 

Ha, em outras palavras, do is proeessos em andamento ao mesmo 
tempo. Por urn lado, 0 ambiente estfl mudando. Por outro, un i
dades de sele<;ao - genes, organismos, rotinas ou firmas - es
tao se adaptando ao ambiente. 18 A sele~ao tern urn alvo move!. E 
urn fato bruto da se1e<;ao natural que 0 ambiente organico muda 
lentamente em rela<;ao ao processo de adapta<;ao. 0 ajustamento, 
portanto, pode sofrer ajuste fino e ser pr6ximo do 6timo te6rico. 
Na eompeti~lio economica, 0 ambiente muda muito rapidamente 
- muito mais rapidamente que 0 processo pelo qual as empre
sas sem sueesso vlio i\ faleneia e as empresas de sueesso se ex
pandem. Mais que urn progresso con stante na dire<;ao de urn es
tado de adapta<;lio 6tima, a sele~ao economica produziria urn 
eaminho em ziguezague que em nenhum ponto estaria muito 
pr6ximo ao que seria 6timo naquele momento. 0 argumento da 
sele~ao social pode funcionar em sociedades rurais em lenta 
transforma~ao, nas quais hii tempo para que as ferramentas e ro
tinas alcancem a perfei~ao local. E improvavel que tenha muito 
poder explieativo em economias eomplexas, que evoluem rapi
damente. 

Esse argumento, combinado com 0 do capitulo IV, sugere que 
a adapta<;ao 6tima sera antes uma exee~ao que a regra. Em geral 
nem mecanismos subjetivos, nem mecanismos objetivos garan
tern que as pessoas fa~am 0 que estfl em seu interesse fazer. A 
escolha raeional e com freqOeneia indeterminada e nao garante 
comportamento 6timo, mesmo supondo que as pessoas se livra
yam de sua tendencia a comportar-se irracionalmente. Os pro-

17 Urn exempl0 foi dado no capitulo IV: a empresa deve investir POllCO em pesqui
sa e desenvolvimento se outras empresas investem muita, e muito se investem 
polleo. N'\\o hA estrategia que seja a melhar em todos as momentos. 

18 Os dais processos sao relacionados, uma vez que 0 ambiente e feito em parte 
de outras unidades em evolu~ao. 0 exemplo na nota precedente serve de ilus
tra~ao, 

.0-, 
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Afdohumana 

cessos de sele~iio siio muito lentos na predu~iio de comporta· 
mento que esteja otimamente adaptado a urn ambiente em rlipida 
mudari~a. 0 pr6ximo capitulo ,sugere que 0 mecanisme de refor· 
~o tambem niio for9a 0 comportamento 6timo . 
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No final do capitulo II mencionei como uma crian~a poderia 
desenvolver sintomas nervosos como resultado das brigas 

de seus pais. Tambem discuti a implauslvel ideia de que ela po. 
deria ter adotado incoscientemente esses sintomas de modo a fa· 
zer seus pais pararem de brigar. Mas hii outra possibilidade. Su· 
ponhamos que os pais parem com efeito de brigar quando veem 
que estiio tomando a crian~a infeliz. Da perspectiva da crian~a, 
ela estli sendo recompensada por seus sintomas. Embora os sin· 
tomas surjam independentemente de qualquer pretensiio de efei· 
to'sobre 0 comportamento dos pais, seu efeito real tende a refor· 
~lic:los. Afun¢do dos sintomas, por conta disso, e evitar as brigas 
dos pais. l ' 

, -Esse exemplo particular de refor90 pede ou niio ser urn exem· 
plo plausivel, mas hli uma POf(riio'de casos em que esse mecanis· 
mo e a melhor explica9iio do comportamento. Conhecemos pes· 
soas mais ou menos ao acaso e cultivamos como amigos aqueles 
cuja companhia apreciamos. Tentamos preparar receitas mais ou 
menos ao acaso e retemos aquelas que agradam ao nosso conju· 
ge. Com freqiiencia niio fazemos as coisas por prazer, mas por· 
que elas nos diio prazer. Nesses casos uma certa forma de com· 
portamento tern conseqiiencias valiosas ou prazerosas, e nossa 
perce~iio ou registro de sse fato aumenta ou refor9a nossa ten· 
d€ncia a empenhar·nos no mesmo. 

As conseqiiencias niio precisam ser a meta consciente da 

Esse tema gerai - que conseqUencias nao-intencionais do comportamento po
dem manter aquele comportamento - e discutido no pr6xirno capitulo. 
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Afaohumana 

a~lio. Com efeito, para distinguir refor~o de escolha racional e 
util defini-Io estipulando que as conseqOencias refor~adoras nlio 
sejam deliberadamente procuradas. Se os ataques temperamen
tais de urn garoto slio reforqao()s pela aten~lio que Ihe gran jeiam, 
seria geralmente falso dizer que obter atenqlio e 0 objetivo de 
seu comportamento. Subjetivamente ele esta pr6ximo de uma si
tua~lio em que nao obtem 0 que quer e, por isso, esta zangado.2 

Urn pintor pode ser encorajado pela aprecia~iio de seus pares, 
mas geralmente seria falso dizer que 0 desejo de aprecia~lio e 0 

que 0 motiva quando pinta. 0 que 0 motiva e 0 desejo de "fazer 
direito", embora a aprecia~ao dos outros possa entrar numa ex
plica~lio da for~a de tal motiva~lio. 3 

o evento refor9ador - pode ser uma recompensa ou uma pu
ni~lio - terii mais condi9lio de modelar 0 comportamento quan
to mais cedo ocorrer, quanto mais certamente ocorrer e quanto 
mais freqOentemente ocorrer. A satisfa9aO da sede ao beber e 
imediata, certa e freqOente, e portanto capaz de modelar 0 com
portamento da mais direta maneira imaginiivel. Desenvolver urn 
cancer no pancreas por beber cafe e uma conseqiiencia que mui
to pouco provavelmente refor9arii 0 comportamento. Se alguem 
desenvolve'um cancer por causa do cafe, hii uma protela~lio de 
viirias decadas; apenas uns poucos 0 desenvolvem; e vivem ape
nas uma vez. Como urn exemplo menos extremo, consideremos 
o risco de uma gravidez. Apenas nos ultimos cinqiienta anos 
mais ou menos tomou-se sabido que a maior chance de engravi
dar e durante 0 tempo entre duas menstrua90es. Se cada intercur
so levasse a gravidez, essa percep9lio poderia ter emergido antes. 
Similarmente, poderia ter emergido antes se os primeiros sinais 
de gravidez ocorressem dentro de uma hora ap6s a concep~lio ou 
se cada mulher engravidasse centenas ou mil hares de vezes du
rante a vida. 

Amaior parte das situa90es sociais e desse tipo. Elas tern re-

2 Se ele usasse urn ataque com 0 prop6sito de obter aten9ao, provavelmente nao 
iria consegui-Ia. 

3 Pintores que pensam mais sabre a aprecia9ao dos outros do que em "fazer di
rei to" raramente 0 farao e naQ seraa muita apreciados, tamMm. 
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g\llllfidadede menos e barulho demais Par.i glJe orefor90 mo
dele ocomporuunento de modo bern afinado. A principal exce
~lio e a gratifica~lio ou priva9aoemocional que as pessoas que 
vivem muito pr6ximas podem oferecer umas as outras. Os pais 
modelam 0 comportamento dos filhos demonstrando seu prazer 
ou desprazer. Conjuges premiam e punem urn ao outro de inu
meras maneiras que modelam sua rel39lio mutua. Em casamen
tos estaveis, infelizes, cada conjuge e recompensado pelo jubilo 
momentlineo que provem de provocar 0 outro a demonstrar seu 
pior comportamento. Em casamentos estiiveis, felizes, a recom
pensa de cada urn e a recompensa do outro. Mas se queremos 
explicar uma vota~lio no congresso, as politicas de admisslio de 
empregados de empresas ou padr5es de mobilidade geogriifica, 0 
refor90 nlio e urn mecanismo plausivel. As conseqiiencias pre
tendidas podem con tar muito, mas as conseqiiencias efetivas nao 
slio suficientemente regulares para reverter sobre 0 comporta
mento. 

Exatamente como as conseqiiencias podem refor~ar a moti
va~ao semser parte da mesma e algo misterioso, mas 0 fatD e 
que pOdem. 0 comportamento animal nlio e animado· por in
ten95esconscientes,4 mas certamente e guiado por conseqOen
cias. Com efeito, quase tudo que e conhecitlo~()bre_~efo~9<>" v':l!l 
do estudo do aprendizado e adapta9lio aniI:UIjI-=-,()_r~sto e princi
fa,lnieiiie extrapoia9lio e especu]a9&!>· ~;) ,f;jJOf'.ft<fj·'(d'f' • 

Em estudos oe refor90 ofetece-se ao animal- geralmente urn 
rata ou urn pombo - a escolha entre duas atividades, recompen
sadas diferentemente. Uma analogia de vida real e a procura de 
comida em cada urn de viirios ambientes. A tarefa e explicar 
quanto 0 animal se engaja em urn ou outro. Tipicamente, cada 
atividade (ou resposta) assume a forma de bicar uma chave ou 

4 Isso 6 urn tanto controverso. Uma forte evidencia de comportamento intencio
nal em animais seria proporcionada se se pudesse mostrA-los usando estraregias 
indiretas em situa~Oes novas para as quais nao poderiam ter sido programados 
pela sele~ao natural. Alguma evidencia desse tipo de comportamento existe 
para os primatas superiores, mas nao, ao que eu saiba, para os ratos e pombos 
que foram muito extensivamente estudados pelos te6ricos do refor~o. 
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pressionar uma alavanca. Aqui M duas maneiras bflsicas de atri
buir recompensas a respostas. Por urn lado, podemos estabelecer 
uma probabiJidade constante de recompensa para cada resposta. 
o bandido-de-um-s6-bra~0 da variedade Las Vegas i1ustra esse 
mecanismo de recompensa. E urn mecanismo que nlio tern me
m6ria: se acertamos com 0 premio em uma ocasilio, as chances 
de acerUi-lo novamente na pr6xima ocasilio nlio slio modificadas. 
Por outro lado, podemos armar urn mecanismo com mem6ria, de 
modo que cada resposta nlio premiada aumenta a probabiJidade 
de que a pr6xima resposta 0 seja: Em termos praticos, isso po
deria funcionar como segue. Em cada periodo 0 experimentador 
usa urn aparelho de casualidade, com probabiJidades constantes, 
para decidir se torna a comida disponivel. Ap6s 0 primeiro pe
riodo, suponhamos, ha uma chance de 20 por cento de que a co
mida esteja disponivel; ap6s 0 segundo, uma chance de 36 por 
cento; ap6s 0 terceiro, uma chance de 49 por cento e assim por 
diante.5 0 animal nlio sabe, entretanto, se estii disponivel. Para 
descobrir e chegar a comida, deve dar a resposta apropriada 
(pressionar a alavanca ou bicar a chave). Pode cometer dois ti
pos de erros: responder antes que a comida esteja disponivel e 
nlio responder quando estiver disponivel. 

A questlio central na teoria do refor~o e se os animais alocam 
otimamente suas respostas entre as duas atividades, isto e, se 
agem de modo a maximizar suas recompensas. Resulta que a 
resposta depende 40s mecanismos de recompensa associados 
com as duas atividades. Se ambos os mecanismos de recompen
sa forem do tipo bandido-de-um-s6-bra~0, os animais com fre
qiiencia fazem 0 que e racional e alocam toda a aten~lio a ativi
dade, com a mais alta probabiJidade de recompensa. As vezes, 

5 Para ver como funciona esse cAlculo, consideremos a probabilidade de que a 
comida niio estara disponivel ao final do segundo periodo. Isso requer dais 
eventos casuais, cada urn com 80% de probabiJidade: de que a comida DaO es
tarA disponivei no primeiro periodo e de que DaO estarA disponivel no segundo. 
A prohabilidade de que ocorra ambas as vezes ~ 0 produto de suas proba
hilidades. ou 64%. Portanto. a probabilidade de que a comida estara disponlvel 
~ 100-64- 36%. 
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recompensas 

o p q 100 

percentual de tempo gasto em IV 

FiguraIX.1 

entretanto, cometem a "falacia do jogador" de distribuir as apos
tas na propor~lio das vantagens. Se ambos os mecanismos slio do 
outro tipo, as descobertas tambem slio ambiguas. Com urn meca
nismo de cada tipo, como na Fig. IX. 1 , os animais geralmente 
nlio otimizam. 

o animal pode alocar entre zero e cern por cento de seu tempo 
as duas atividades. Uma e recompensada por urn mecanismo de 
RV (razao variiivel): e 0 bandido-de-um-s6-bra~0. A outra e re
compensada por urn mecanismo de IV (intervalo variavel): e 0 
mecanismo com mem6ria. A curva IV mostra a recompensa to
tal da atividade IV como uma fun~lio da propor~lio de tempo a 
ela alocada. Sua forma reflete 0 fato de que a recompensa espe
rada de cada resposta extra decresce com 0 numero de respostas. 
Se 0 animal responde a IV muito raramente, as chances de ser 
recompensado slio muito altas em cada ocasilio, desde que urn 
longo tempo tera passado desde a ultima visita. Se responde 
muito frequentemente, as chances slio menores. A curva RV 
deve ser !ida da direita para a esquerda. Quando 0 animal aIoca 
cern por cento a IV, nlio aloca nada a RV. A medida que cada 
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vez menos e gasto com IV, e gasto cada vez mais com RV. A re
compensa esperada por essa atividade e simplesmente propor
cional ao mlmero de rspostas RV, desde que qualquer resposta 
tern a mesma chance de acertar 0 premio e ser recompensada. 

Urn animal racional deveria gastar a maior parte de seu tempo 
trabalhando finnemente na atividade RV e visitar ocasionalmen
te a altemativa IV para recolher qualquer recompensa que pode
ria ter vindo ap6s sua ultima visita. Essa ideia intuitivamente 
plausivel pode ser colocada mais claramente com auxilio da Fig. 
IX.!. Obviamente, 0 interesse do animal e escolher uma pro
por~ao que ira maximizar 0 total de recompensas IV e RV. Isso 
ocorre quando ele gasta p por cento de seu tempo em IV e 0 res
to em RV. Urn modo altemativo de expressar a mesma ideia e 
que 0 animal deveria escolher uma mistura IV-RV na qual am
bas as atividade tenham 0 mesmo valor marginal.6 Suponhamos, 
para uma visao concreta, que 0 animal responda mil vezes a IV e 
duas mil vezes a RV. 0 valor marginal de IV - isto e, 0 valor 
de uma res posta extra a IV - e a diferen~a entre a recompensa a 
1.001 respostas e a recompensa a mil respostas. Contra esse ga
nho devemos colocar a perda de responder 1.999 em vez de duas 
mil vezes a RV. Se 0 ganho exceder a perda, 0 animal nao estara 
otimizando: poderia fazer melhor mudando sua mistura de res
postas. Inversamente, urn animal otimizante usa uma mistura de 
respostas que nao pode ser aperfei~oada. 

Resulta, entre tanto, que os animais nao se comportam otima
mente. Em vez de gas tar 0 percentual 6timo p em IV, eles gas
tam 0 percentual q. Em vez de igualar os valores marginais das 
duas atividades, e1es igualam os valores medios.7 0 valor medio 
de RV e constante e igual ao seu valor marginal. 0 valor medio 
de urn nivel particular de IV e dado pela inclina~ao da linha des
de aquele ponto na curva IV ate a origem. Com a mistura de ati
vidades correspondendo a q, 0 valor medio de IV iguala 0 de 

6 No diagrama, RV tern valor marginal constante. 0 valor marginal de IV e mos
trado no ponto p e corresponde i\ inclina~ao da tangente i\ curva IV naquele 
ponto. Quando 0 animal otimiza. a inclina~ao iguaJa a da linha RV. 

7 Esse principio e chamado "lei da combina~ao". 
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RV. Quando os animais igualam os val ores medios, e como se 
eles esquecessem que a maior parte das recompensas IV vern de 
algumas poucas respostas e que nao e realmente lucrativo conti
nuar prestando aten~ao a essa atividade. Eles nao percebem que 
a recompensa a cada parcela de atividade IV depende da quanti
dade total dessa atividade em que se estao empenhando. 

Nao e claro se esse desvio do 6timo e encontrado.no compor
tamento l1umano. Experimentos controlados com seres hllInanOS 
.sao dificeis. A capacidade humana de escolha, tamb€m, e a cOm
pldidade ·dasquest5es humanas tende a reduzir a imporianci!l 
aorerar<;o puramente mecanico. No entanto, ate onde 0 compor
(amenIa humano e inoldado relo refor~o, confonne sugerido p.e
los exemplos, efeitos simi lares podem ser esperados. 

As experiencias com refor~o tambem produzem infonna~5es 
importantes sobre descontos de tempo. Suponhamos que se urn 
pombo bica uma chave vennelha, ele obtem acesso imediato Ii 
com ida por do is segundos. Se se abstem de bicar, tern acesso por 
quatro segundos, mas com urn retardamento de tres segundos. 
Os pombos sao vorazes e invariavelmente preferem a primeira 
recompensa, menor. Suponhamos, entre tanto, que uma luz verde 
se acenda doze segundos antes da luz vennelha. Ao bicar a cha
ve verde, 0 pombo pode evitar que ela acenda a vennelha, elimi
nando assim a oportunidade de ser voraz. Alguns pombos esco
lhem essa o~ao. Eles avaliam 0 futuro como no diagrama B da 
Fig. V.2,s e se pre-comprometem a livrar-se da tenta~ao. 

8 Com efeito, essa avalia~ao pede ser derivada da lei da combina~ao. 
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CONSEQUENCIAS NAo-INTENCIONAIS 

A s coisas nem sempre saem como esperamos que saiam. 
Muitos eventos ocorrem nao-intencionalmente. Como na 

memoravel frase de Adam Ferguson, "A Historia e 0 resultado 
da a~ao humana, nao do deslgnio humano." Seu contemporiineo, 
Adam Smith, referiu-se a uma "mao invislvel" que molda os as
suntos human os. Meio seculo depois, Hegel invocou a "astlicia 
da Razao", e trinta anos depois dele Marx falou sobre a "alie
na~ao" das pessoas em rela~ao it propria a~ao. 0 tema das con
seqOencias nao-intencionais da a~ao foi uma das duas pre
ocupa~6es centrais das ciencias sociais emergentes nesse 
periodo, sendo a outra a visao da sociedade como uma unidade 
orgiinica. Essas duas imagens ainda estao conosco. Por urn lado, 
hii a ideia de a~oes individuais interferindo uma com a outra 
para prO"duzir urn resultado nao pretendido. Por outro lado, hii a 
ideia - mais amplamente discutida no proximo capitulo - de 
ajustarnento mutuo entre pIanos individuais, permitindo que to
dos sejam desenvolvidos sem distor9ao. 

Antes de considerar as conseqOencias que se originam da in
tera~ao e interferencia sociais, gostaria de sublinhar alguns me
canismos que operam dentro da mente. Conforme explicado an
tes, uma a~ao e 0 resultado de desejos e oportunidades. Mas a 
~ao tambem pode dar forma a oportunidades e desejos, de mo
dos nao-intencionais (Fig. X.I). 

Adicionalmente ao resultado intencional da a~ao, hii algumas 
vezes urn nao-intencional: uma mudan~a de desejo. 0 vlcio e urn 
exemplo simples. 0 que eu desejo pode ser urn outro gole, mas 0 

que obtenho pode ser 0 gole e urn desejo mais forte. Se eu sou-
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Interafiio 

desejos mudan~ nao-.lntenclonal de desejos 

"'-../ 
a~ao _ resultado pretendldo 

oportunldades/ "'-.. rnudan~ nao-Intenclonal de 
oportunldades 

Figura X.! 

besse, poderia nao ter tornado aquele gole. Os desejos tambem 
podem ser afetados do modo oposto, por uma inclina9ao Ii novi· 
dade. Na hist6ria de J-T. C. Andersen "0 que 0 pai faz esta sem
pre certo", urn fazendeiro vai ao mercado de manha para vender 
ou trocar seu cavalo. Primeiro, encontra urn homem com uma 
vaca, da qual gosta tanto que a troca pelo cavalo. Em transa90es 
sucessivas, a vaca e trocada por urn carneiro, 0 carneiro por urn 
ganso, 0 ganso por uma galinha e, finalmente, a galinha por urn 
saco de ma9as podres. 0 caminho do fazendeiro para a ruina e 
pavimentado de melhoramentos graduais.1 A cada vez 0 fazen
deiro acredita sair-se melhor com a troca, mas 0 resultado Jiqui
do de todas as trocas e desastroso.2 0 que sai errado e que, junta
mente com cada novo objeto, ele adquire urn novo gosto 
inesperado. Se fosse capaz de antecipar a rampa escorregadia, 
poderia nao aventurar-se por ela. Embora a hist6ria nao 0 diga, e 

Na verdade ele naD fica arruinado porque urn par de turistas ingJeses faz e per
de urna aposta de que sua mulher ficaria zangada com ele quando voltasse com 
as rna,as. 

2 Mais formalmente, imaginemos urna pessoa que ajusle regularmente (embora 
naD conscientemente) sellS desejos de modo que prefira com mais intensidade 0 
bern do qual correntemente tern menos. Suponhamos que seja exposto A se
guinte sequencia de cornbina,iles de dois bens: (1/2. 3/2), (3/4, 112), (1/4, 3/4), 
(3/8, 114) ... Entao, se num dado momento ele estiver consumindo a combina~ao 
n da seqUencia e Ihe for oferecida, para 0 periodo seguinte. a escolha entre a 
combina\=ao n e a combina\=ao n + 1, ele sempre irA escolher a ultima, que ofe
rece mais do bern do qual corrente mente ele tern menos. Mas desde que a se 
qOencia converge para zero, esses melhoramentos graduais pavimentam 0 ca 
minho da ruina. 
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provlivel que 0 fazendeiro se recusasse a trocar seu cavalo por 
urn saco de ma9iis podres. A curiosidade e a sede de novidades 
sao desencadeadas por OP90es que nao sao nem similares demais 
nem dissimilares demais do estado corrente. As a\,oes tambem 
podem ter urn impacto nao-intencional sobre as oportunidades. 
Sei que beber afeta meu bolso, mas essa e uma das conseqiien
cias esperadas que sao parte de minha decisao. Posso nao saber, 
entretanto, que beber tambem afeta minha saude e, dessa forma, 
minha capacidade futura de derivar prazer de outras atividades. 
A qualquer tempo dado, beber poderli parecer uma boa ideia, 
mas se eu aproveitar todas as ocasioes para beber, posso termi
nar em muito mau estado. A interferencia entre as escolhas de 
uma pessoa em diferentes pontos no tempo e urn pouco como a 
interferencia entre as escolhas de diferentes pessoas. Se eu sem
pre fizer 0 que parece melhor no momento, posso terminar dan
do-me mal em todas as vezes.3 Se cada pessoa fizer 0 que e ra
cional, todos podem perder. 

Voltando-nos agora para as conseqiiencias nao-intencionais 
que ocorrem por causa da intera9ao entre diversas pessoas, va
mos come9ar com urn exemplo famoso da teoria econ6mica, a 
"teia", tambem chamada "ciclo do porco" porque foi exposta 
inicialmente como explica\,ao das flutua90es ciclicas na produ-
9ao de porcos. Entretanto, tern uma aplica9ao muito mais ampla. 
As flutua90es na industria da constru<;ao naval em decadas re
centes tiveram urn padrao praticamente igual, com urn mercado 
vendedor seguido por superinvestimentos e superabundiincia. 

Os criadores de porcos devem decidir urn ana antes 0 quanto 
pretendem levar ao mercado no ana seguinte, uma decisao que e 
determinada pelo pre90 que esperam que os porcos alcancem e 
pelo custo de produzi-los. Urn aumento no pre90 esperado indu
zirli os fazendeiros a produzirem mais, como se vi! refletido pela 

3 lsso DaO pode ser literalmente verdadeiro, desde que na ocasiao da primeira be
bida posso desfrutar tanto da bebida como de boa saude_ Em urn dado momen
to no tempo uma pessoa pode sofrer dano apenas do que fez em momentos an
teriores; 0 que ela fizer mais tarde ainda nao pode feri-Ia_ Mas uma pessoa pode 
ser atingida pelo que todas as outras fazem_ 
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Figura X.2 

curva de oferta de inclina~ao ascendente na Fig. X.2.4 0 pre90 
real pelo qual os porcos sao vendidos ira detenninar quanta os 
consumidores comprarao, como se ve refletido na curva descen
dente.5 Se os produtores, esperando urn pre90, oferecerem mais 
que os consumidores iraQ comprar por esse pre90, a competi9iio 
entre os produtores ira for9ar 0 pre90 para baixo ate que 0 mer
cado se ac1are. Se oferecerem menos do que os consumidores 
iraQ comprar, a competi9ao entre consumidores ira for9ar 0 mer
cado para cima ate que 0 mercado se ac1are. 0 equilibrio -
marcado com asteriscos na figura - ocorre quando 0 pre90 es-

4 Essa curva de ofena ~ na realidade a soma de muitas curvas de abastecimento 
individuais, uma para cada fazendeiro. Cada ponto em uma ·curva de abastecj· 
mento individual mostra 0 volume de maximiz39ao do lucro para 0 pre90 dado. 
Nesse volume, 0 custo marginal (0 custo de produzir mais urn porco) iguala 0 
pre~o de urn porco. Quando 0 pre90 sobe, a produ93o expande-se a~ 0 ponto 
em que 0 custo marginal e mais uma vez igual ao pre90. 0 custo marginal eres
ce porque cada fazenda opera com dado equipamento. 0 qual se lorna urn gar
galo quando a Produ9ao se expande. Embora algumas partes do equipamento 
(constru~Oes etc.) possam ser facilmente expandidas sem perda de eficiencia, 
outras (notadamente a capacidade de tomar decisOes) nao podem. 

5 Essa curva, similarmente, t a soma de muitas curvas de demanda individual de 
porcos. Sua inclina~i\o tende para baixo porque os consumidores voltam-se pa
ra outros produtos ~ medida que os porcos ficam mais caros. 
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perado iguala 0 pre~o realizado e os produtores vendem tudo 0 
que produziram ao pre90 que os induziu a produzi-lo em primei
ro lugar. 

A mane ira mais simples de fonnar uma expectativa de pre90 e 
supor que 0 pre90 do pr6ximo ano sera como 0 pre90 deste ano. 
Suponhamos que, na Fig. X.2, 0 pre90 no ano 1 seja p. Esperando 
que esse pre90 prevale9a no ano 2 tambem, os produtores of ere
cern urn volume a no ano 2. Os consumidores, entretanto, nao 
estiio dispostos a comprar essa quantidade por aquele pre~o, e 0 
pre~o e for9ado para baixo ate q. Agindo sobre a suposi9ao de 
que 0 pre90 ira pennanecer constante do ano 2 ao ano 3, os pro
dutores of ere cern urn volume b no ano 3. Como resultado, 0 pre-
90 realizado r excede 0 pre90 esperado. Esperando que r preva
le9a no ano 4, os produtores of ere cern 0 volume c, mas para 
vende-lo devem aceitar 0 pre90 mais baixo, s. 0 movimento de 
pre90s e volumes fonna uma es¢cie de teia de aranha, es
piralando para fora do ponto de equilibrio.6 Os pre90s e os fatu
ramentos sao altemadamente mais altos e mais baixos do que os 
esperados. Surpresas agradliveis altemam-se com surpresas de
sagradaveis. 0 resultado esperado nunca ocorre. 

o comportarnento eleitoral pode ilustrar 0 mesmo mecanis
mo. Pesquisas publicadas antes do dia das elei90es podem in
fluenciar de vlirias maneiras a vota9ao efetiva. Alguns eleitores 
querem embarcar na caravana da alegria e mudam seu voto para 
o candidato com a maior posi9ao na pesquisa. Outros favorecem 
o lanteminha, talvez porque acreditem importante que 0 perde
dor nilo perea por muita margem. 0 racioclnio lanteminha pode
ria, entretanto, ser autoderrotante se urn niimero suficientemente 
grande de pessoas agisse segundo ele. Para cada votante, 0 racio
c1nio faz sentido apenas se todos ou a maioria dos outros eleito
res se confonnarem as predi90es das pesquisas - isto e, se eles 
nao se comportarem como ele. Mas se muitos passarem a apoiar 
o lanteminha na suposi9ao de que poucos 0 farao, eles terao pro-

6 Com inclina'rOes diferentes das curvas de abastecimento e demanda, 0 movi
mento teria sido uma espiral voltada para dentro, convergindo para 0 equiltbrio. 
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blemas. Coletivamente poderiam terminar colocando 0 can
didato no gabinete quando, individualmente, queriam apenas as
segurar-lhe uma posi9ao decente.7 

As conseqUencias nao-intencionais mais surpreendentes pio
ram a situa9ao para todos. Jean-Paul Sartre referiu-se a isso 
como "contrafinalidade", usando a erosao como exemplo. Quan
do os fazendeiros tentam obter mais terras derrubando iirvores, 
podem acabar perdendo terras porque 0 desmatamento em gran
de escala leva a erosao. Instancias de contrafinalidade abundam. 
Quando todos ficam em pC para ter uma visao melhor do jogo, 
ninguem consegue e todos se cansam de fiear em pe. Quando to
dos sao motivados pelo desejo de ganhar urn poueo mais que 
seus vizinhos, terminam por correr tao nlpido quanta podem sem 
sair do mesmo lugar. Quando todos os ehefes-de-familia deci
dem ter muitos filhos que possam cuidar deles na velhice, a su
perpopula9ao resultante pode deixar todos em situa9ao pior. 
Quando todos tentam simultaneamente retirar seus dep6sitos do 
banco, todos podem perder seus dep6sitos. Quando todas as fir
mas tentam suportar uma recessao cortando salarios, a perda re
sultante de poder aquisitivo pode transformar a recessao numa 
depressao a profunda. 

Vamos considerar 0 ultimo exemplo mais detalhadamente. As 
empresas mantem urn relacionamento duplo com os emprega
dos. Uma vez que necessitam de trabalhadores como consumi
dores de seus produtos, elas tern interesse em saliirios altos, de 
modo que os trabalhadores possam gastar mais. Mas como as 
empresas tambem empregam trabalhadores, elas tern interesse 
em saliirios baixos. Idealmente, a firma individual gostaria que 
seus empregados recebessem saliirios baixos enquanto os traba
lhadores empregados por todas as outras firmas recebessem altos 
saliirios. Nao h::i obstiiculo 16gico para que uma empresa alcance 
os dois objetivos, embora num mercado de trabalho competitivo 

7 Poderia acontecer, entretanto, que 0 efeite lanteminha fosse superado pelo efei
to caravana da alegria, de modo que as resultados efelivos correspondessem 
aos resultados preditos. 
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isso nao aconte9a. 0 que e logicamente impossivel e que todas 
as empresas alcancem ambos os objetivos - que cada uma e 
toda empresa seja a unica a pagar saliirios baixos a seus em
pregados.8 

Mas as conseqUencias nao-intencionais tambem podem deixar 
todos em situa9ao melhor. Essa e a mao invisivel de Adam 
Smith: a persegui9ao do auto-interesse serve ao interesse co
mum. Uma firma que introduz nova tecnoiogia e motivada ex
clusivamente por seus pr6prios lucros, no entanto, produzindo 
produtos para consumo (ou insumos usados por outras firmas) 
menos caros, serve indiretamente 0 interesse comum. 0 consu
mo para beneficio pr6prio cria empregos - e, assim, oportuni
dades de consumo - para outras pessoas.9 As pessoas pintam 
suas casas para protege-las contra 0 mau tempo, mas fazendo 
isso tambem podem oferecer a outros 0 beneficio de uma visao 
agradavel. Se todos os membros de uma comunidade mantive
rem urn olho sobre suas pr6prias crian9as enquanto as mesmas 
estlio brincando, nao podem evitar estar vigiando tambem a pro
le dos outros. Como resultado, os filhos de todos recebem maior 
prote9ao. 

A contrafinalidade e a mao invisivel tern uma estrutura co
mum. Uma pessoa age de modo a beneficiar-se. Ao faze-Io, tam
bern afeta outras pessoas (e com freqUencia a si mesma)1O de urn 

8 A crenfi:a de que 0 que poderia ser verdadeiro para qualquer unidade tamada 
separadamente tam~m poderia ser verdadeiro para todas as unidades ,simulta
neamente ~ As vezes chamada de "fatAcia de composirrao". Cometemo-la quan
do aplicamos a taxa marginal de imposto para calcular 0 custo real de todos as 
itens com dedw;ao no impasto, esquecendo assim que apenas urn d61ar pode 
ser 0 ultimo d6lar. 

9 Essa era uma ideia acalentada pelo precursor de Adam Smith. Bernard Mande
ville, cujo slogan, "Vicios privados. beneficios publicos" e talvez a primeira 
afirma~iio do mecanismo da miio invisivel. 

10 Uma empresa se prejudica urn pouco ao cortar os salArios de seus pr6prios em
pregados. uma vez que eles gastam parte de sua renda, embora tipicamente uma 
parte muito pequena. com os produtos da firma. Ou considerernos uma firma 
de computadores que surge com urn novo design. 0 beneficio prirnArio para a 
firma e que ela tern urn lucro vendendo 0 novo computador. Urn beneficio se
cundArio e que pode usar 0 computador em suas pr6prias opera~Oes. 
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modo secundario. Tipicarnente, 0 impacto secundario, seja nega
tivo ou positivo, e realmente pequeno comparado ao beneficia 
primano, intencional. Ainda assim, se todos agem dessa forma, 
cada pessoa se toma 0 alvo de muitos pequenos beneficios ou 
muitos pequenos danos. (Esses pequenos efeitos colaterais sao 
geralmente referidos como externalidades.) Se 0 efeito secunda
rio e positivo, temos urn mecanismo de mao invisivel. Se 0 mes
mo e negativo, ha duas possibilidades. Ou a soma total dos mui
tos pequenos danos excede 0 beneficia primario (isso e 
contrafinalidade), ou 0 beneficio primario excede 0 dana 
cumulativo. Todos saem beneficiados ao agir do modo especifi
cado, porem menos beneficiados do que esperavam. Alguns 
exemplos de contrafinalidade sugeridos antes poderiam, de for
ma modificada, ilustrar tambem esse caso. 11 

Nessas ilustra~Oes, as pessoas cujas a~Oes tern conseqUencias 
nao-intencionais sao tarnbem aquelas que sofrem ou se bene
ficiarn delas. Igualmente importantes e numerosos sao os casos 
em que as conseqUencias sao sentidas por outras pessoas. Na 
China tradicional, muitas farnilias pobres praticavam 0 infantici
dio de meninas. 0 resultado foi urn excesso de meninos e urn 
numero substancial de jovens adultos solteiros que constituiarn 
excelente material para recrutamento por bandidos. As vitimas 
do banditismo eram principalmente os senhores de terras e carn
poneses pr6speros, que nao praticavarn 0 infanticidio de meninas 
na mesma extensao. A preda~ao dos ricos foi uma conseqUencia 
nao-intencional das autodefesas dos pobres.12 Quando os sindi
catos insistem na seguran(ia de trabalho para seus membros, nao 
tern em mente os interesses da firma. No entanto, como conse-

11 Suponhamos que, antes do desmatamento. os camponeses dispusessem de dez 
mil acres de terra. metade cultivAvel e metade em mala. Ap6s 0 desmatamento, 
dois mil acres s~o perdidos devido A erosao, mas a quantidade de terra cDlti
vAvel subiu de cinco mil para oito mil acres. 

12 Poder-se-ia dizer que os ricos foram vitimas de suas pr6prias atitudes, urna vez 
que a pobreza era devida principalmente a explora~ao dos senhores de terras. 
Foi urn efeito da explora~ao que, por puro acidente. gerou urn contrapeso A ex
plora~ao. 
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qUencia nao-intencional, as taxas me.is baixas de rotatividade au
mentarn a produtividade ao reduzir os custos de treinarnento e 
recrutamento. I3 Mecanismos como esses sao 0 material da cien
cia social. 

Urn antigo enigma na filosofia da explica~ao social e se as 
conseqUencias nao-intencionais podem entrar na explica~ao da 
a(iao ou a~oes que as causararn. Em urn sentido 6bvio, nao po
demo Para explicar uma a9ao devemos apelar para algum evento 
que a precedeu no tempo. 0 futuro nao pode causar 0 passado. 
Mas podemos fazer a pergunta diferentemente, com respeito a 
urn padrao ou seqUencia de a~oes em lugar de uma unica a~ao. 
Nesse caso, poderiam as conseqUencias nlio-intencionais de algo 
que fa(io hoje explicar porque eu tambem 0 fa~o arnanhli?14 

A varia~ao casual com sele~lio subseqUente e urn modo pelo 
qual isso poderia acontecer. Na vida social, a sele(ilio artificial, e 
nao a natural, e 0 mecanismo mais plausivel. 0 padrao das ativi
dades de pesquisa, por exemplo, e explicado em grande parte pe
los beneficios desejados pelas institui(iOes financiadoras, mas 
nlio intencionais para os cientistas. Muitos cientistas buscam ro
tineirarnente financiarnento do Departamento de Defesa, para 
realizar trabalho motivado por preocupa~oes purarnente intelec
tuais. 15 0 Departamento de Defesa, presumivelmente, financia 
os pedidos que julga terem 0 maior potencial militar. A aloca~ao 
resultante de fundos para pesquisa e explicada por conseqUen
cias que saoincidentais do ponto de vista dos cientistas. 

o refor(io proporciona outro mecanismo pelo qual as conse
qUenciasnao-intencionais poderiarn explicar a persistencia do 
comportamento que as causa. 0 primeiro ataque de raiva ocorre, 
suponharnos, porque a crian~a e frustrada por nao obter algo que 

13 Na.o ~ claro que as empresas devam aplaudir os sindicatos. entretaoto, pais es
tes tam~m tendem a obter melhores salArios para seus membros. 

14 Podemos restringir-nos a consequencias que sejam em certa sentido ben~ficas. 
Os beneficios na.o precisam, entretaoto, resuitar para as pr6prios agentes, coo
forme demonstrado pelo exemplo do financiamento de pesquisas no texto. 

15 Muito trabalha em lingiiistica pura, por exempla. foi financiado pete Corpo de 
Sinalizac;ao Naval norte-americana. 
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quer, tal como urn pouco de sorvete. Ap6s algum tempo, ela ob
tern 0 sorvete, que e 0 que queria. E tarnbem obtem algo mais 
importante, que nao era parte de sua inten9ao - a aten9ao de 
seus pais. De algum modo - nao sabemos como - a gratifica-
9ao por ter sido ouvida fica associada corn 0 comportarnento de 
bater pe e 0 refor9a. Ainda assim, obter aten9ao nunca se torna 0 
objetivo pretendido do comportarnento da crian9a. 

Quando os soci610gos explicam 0 comportamento por conse
qiiencias nao-intencionais, geralmente nao tern ern mente nem a 
sele9ao e nem 0 refor90. Infelizmente, e dificil dizer 0 que eles 
tern ern mente. Urn exemplo muito discutido e a dan9a da chuva 
executada ern certas sociedades. A dan9a nao traz chuva, mas 
traz algo mais importante: coesao social e solidariedade. Ern 
nossas sociedades, ir Ii igreja pode ter urn efeito muito parecido 
ou, como dec1arariarn muitos soci610gos, funriio. Dizer que a 
fun9ao do ritual e manter a coesao social e dizer mais do que di
zer que 0 ritual tern esse efeito. E afirmar que 0 efeito explica 0 
ritual. Ora, e dificil organizar os fatos corretamente ern tais ca
sos. A coesao social e difici! de medir. No entanto, supondo que 
de algum modo poderiamos estabelecer que a coesao social e 
melhorada por esses rituais, como dariarnos 0 passo seguinte -
explicar 0 ritual ern termos da contribui9ao nao-intencional Ii 
coesao social? 

Uma vez que a n09ao de coesao social e tao fugidia de qual
quer modo, urn outro exemplo poderii ser mais uti I. Poder-se-ia 
pensar que 0 conflito dec1arado dentro de uma organiza9ao seja 
ruim para sua eficiencia. No entanto a alternativa pode ser pior. 
Se todo conflito e suprimido, a tensao se acumula ate que urn dia 
a organiza9ao que bra. E muito melhor se os membros puderem 
deixar escapar pequenos jatos de vapor a interval os regulares do 
que ver a miiquina toda explodir. Podemos conc1uir, a partir dis
so, que a funriio do conflito e manter a organiza9ao ern boa for
ma e que 0 conflito e explicado por essa conseqOencia nao-in
tencional? 

o mecanismo seguinte poderia apoiar uma res posta afirmati
va. Uma organiza9ao que nao permite 0 conflito e instiivel. Ap6s 
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algum tempo ela quebra e ressurge de uma forma nova, modi
ficada. Ou a nova forma permite 0 conflito, ou nao. Se permite, e 
viiivel e pode-se esperar que persista por algum tempo. Se nao 
permite, quebrarii novarnente. Mais cedo ou mais tarde irii surgir 
uma forma estiivel. Se descobrimos que a maioria das organiza-
90es existentes permitem 0 conflito, a explica9ao e que as que 
nao 0 permitem sao instiiveis e estarao fortemente representadas 
na popula9ao de organiza90es. 0 argumento nao explicaria por 
que uma organiza9ao qualquer ern particular permite 0 conflito, 
mas explicaria por que uma maioria delas 0 faz. E explicaria 
esse fato ern termos de uma conseqOencia nao-intencional e uti! 
do conflito. 

Esse argumento e urn pouco como 0 argumento da sele9ao so
cial discutido no capitulo VIII, e vulneriivel a obje9ao similar. 
Para funcionar, 0 processo de adapta9ao deve ser bastante riipido 
comparado Ii taxa de modifica9ao do arnbiente. Esta ultima de
pende de duas coisas: a velocidade ern que novas organiza90es 
sao criadas e a velocidade ern que as antigas organiza90es se tor
narn obsoletas. A rapidez de adapta9ao tarnbem depende de dois 
fatores: 0 tempo necessario a uma organiza9ao instiivel para que
brar e a probabilidade de que a sucessora de uma organiza9ao 
instiivel venha a ser estiivel. Nas complexas sociedades moder
nas 0 arnbiente poderia muito bern mudar tao rapidarnente que 0 

processo de adapta9ao tivesse poucas chances de acompanhii-Io. 
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EQUILIBRIO 

ANTERIORMENTE eu disse que as ciencias sociais rem que ex
plicar por que nao esIarnos no estado de natureza. Outro de

safio e explicar por que as sociedades tern urn certo nivel ordem 
- por que nao of ere cern "urn conto contado por urn idiota, 
cheio de som e fUria, significando nada". Essa frase de Macbeth 
evoca urn tipo diferente de anarquia do que 0 sugerido pela des
cri~ao de Hobbes da vida no estado de natureza, como "pobre, 
desagradavel, bruta e curta". Ela sugere falta de coordena~ao an
tes que falta de coopera~ao, caos antes que sordidez. No capitulo 
precedente vimos alguns modos pelos quais os pIanos das pes
soas podem ser frustrados. Mas nenhuma sociedade poderia fun
cionar se os pIanos de todo mundo fossem frustrados 0 tempo 
todo. A frustra9ao universal de pIanos seria 0 caos. 

Cada problema - por que nao esIarnos no estado de natureza 
e por que nao esIarnos no estado de caos - poderia ser resolvido 
de dois modos. Por urn lado, a coopera9ao e a coordena9ao po
dem emergir atraves de a9ao descentralizada, nao-compuls6ria. 
Esse e 0 t6pico deste capitulo e dos dois que se seguem. Por ou
tro lado, a coopera9ao e a coordena9ao podem ser centralmente 
impostas por institui90es sociais respaldadas pela for9a. Esse e 0 
t6pico do capitulo xv, onde tambem argumento, entretanto, que 
a distin9ao e menos nitida do que poderia parecer. 

o significado de equilibrio nas ciencias sociais e 0 de urn es
tado no qual os pIanos das pessoas sao consistentes entre si. Ge
ralmente, mas nao invariavelmente, isso tambem assegura que 
conseqOencias nao-intencionais nao ocorrerao. Na Fig. X.2, 0 
equilibrio e onde as curvas da oferta e da demanda se cruzam. Se 
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os criadores de porcos esperam que 0 pre~o de equilibrio vigore 
no ano seguinte, tomarao decisoes (sobre quanta produzir) que 
causarao a realiza~ao daquele pre~o. 

Urn exemplo mais simples e proporcionado pelas regras da 
estrada. Se eu espero que todos os outros dirijam pelo lade di
reito da estrada, e de meu interesse faze-Io Iarnbem. Isso sugere 
uma defini9ao de equilibrio. Consideremos urn certo numero de 
pessoas, todas com seus desejos e oportunidades, e suponhamos 
que cada uma decide empreender alguma a~ao. Quando todas ti
verem executado suas decisOes, cada pessoa pode fazer a si mes
rna a seguinte pergunta. Dado 0 que os outros fizeram, poderia 
ter feito melhor por mim mesmo agindo de outra forma? Em 
equilibrio, cada pessoa responderia que nao. Todos dirigindo 
pela mao direita da estrada e urn equilibrio, porque ninguem tern 
urn incentive para agir de outra forma. Similarmente, quando to
dos os fazendeiros agem na suposi~ao de que 0 pre90 de equi
Iibrio sera realizado, nenhum deles ira lamenta-lo. 

o equilibrio do trafego tern alguns tra~os que faltam aos ou
tros equilibrios. Se todos dirigem na mao direita da estrada, eu 
nao tenho incentivo para agir diferentemente - nem desejaria 
que ninguem mais agisse diferentemente. Muitos equilibrios nao 
tern essa ultima caracteristica. Cada fazendeiro gostaria que seus 
rivais produzissem menos que 0 volume de equilibrio porque is
so faria subir os pre~os e tambem seus lucros,l Equilibrios com a 
propriedade de que ninguem desejaria que alguem agisse dife
rentemente sao chamados equilibrios de conven,iio. As con
ven~oes lingOisticas sao urn exemplo importante. Porque desejo 
ser compreendido, tenho urn incentive para falar corretamente, e 
porque desejo compreender 0 que outros dizem, gostaria que 0 
fizessem Iarnbem. Entre os Iideres da mafia em Nova York ha 
uma conven~ao de jantar fora com a amante as sextas-feiras e 
com a esposa aos sabados, para evitar encontros embara~osos. 
Sabendo que outros seguem essa pratica, farei 0 mesmo, para 
evitar encontrar as esposas dos outros quando janto com minha 

1 Se eles 0 fizerem. entretanto. irA lamentar nao ter produzido mais. 
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Figura XI.I 

amante e vice-versa, Pela mesma razao eu gostaria que eles 0 se
guissem tambem. Vma vez estabelecidos, os equilibrios sao ex
tremamente robustos. 

A escolha entre dirigir pela mao direita ou pela mao esquerda 
da estrada e uma escolha com equilfbrios multiplos, uma vez que 
paises onde todos dirigem pela esquerda tambem estao em equi
librio. (Os produtores de suinos, por oposi9ao, tern apenas urn 
equilibrio.) Ora, nilo e realmente importante qual equilibrio e es
colhido na estrada. Enquanto todos fizerem 0 mesmo, nao im
porta 0 que irao fazer. Em outros casos pode importar muito qual 
equilibrio e realizado.Em casos faceis, urn equilibrio e preferido 
por todos. Em casos dificeis, alguns preferem urn, enquanto ou
tros gostariam que sobreviesse outro. 

Para ilustrar, volto ao exemplo do desmatamento (Fig. XI. I). 

Ha diversas propriedades rurais ao redor de urn lago. Contarei 
tres hist6rias sobre escolhas diferentes com que os lavradores 
poderiam se defrontar. Na prime ira hist6ria, 0 desmatamento ja 
ocorreu e a erosao estii se desenvolvendo. Pode ser detida, entre
tanto, se novas iirvores forem plantadas. Especificamente, a ero
sao pode ser detida em uma propriedade individual como A se e 
apenas se forem plantadas arvores naquela propriedade e nas 
duas propriedades confrontantes, B e C. Ha dois equilibrios. Em 
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urn, nenhuma iirvore e plantada e a terra e perdida para 0 lago. 
Nenhum lavrador individual pode fazer coisa alguma para dete-
10. No outro, sao plantadas iirvores em todas as propriedades e a 
erosao e detida. Dado que outros cooperam com 0 refioresta
mento, esta no interesse de cada urn acompanhB.-los. Esse equili
brio, embora em ·tudo melhor que 0 primeiro, pode nao ser al
can9ado. Os lavradores podem nao saber que sua situa9ao e a 
que descrevi. Mas se sabem (e sabem que os outros sabem), iraQ 
concordar com uma politica de refiorestamento.2 

Na segunda hist6ria, 0 acordo e mais dificil de alcan9ar. Nes
sa hist6ria estipulamos que a erosao ocorre numa dada proprie
dade se e apenas se forem cortadas iirvores naquela propriedade 
e nas duas adjacentes. Agora hB. tres equillbrios. Cada urn deles 
exige que os lavradores de cada terce ira propriedade - por 
exemplo, todas as propriedades com asteriscos na Fig. XI.l, se 
abstenham de derrubar iirvores, porque nesse caso iriam trazer a 
erosao a sua pr6pria propriedade. Os lavradores das proprieda
des sem asteriscos nao tern incentivos para se abster, uma vez 
que nada arriscam derrubando iirvores em sua pr6pria terra. To
dos os lavradores se sairao melhor se urn desses equillbrios for 
realizado do que se 0 desmatamento ocorrer em todas as proprie
dades. A questiio e, quem deve ter perrnissao para ficar com 
mais terra e quem deverii sacrificar-se pelos outros? Inforrna9ilo 
nao e suficiente: e necessaria a barganha ou a coer9ao. 

A segunda hist6ria difere das regras da estrada tamrem de ou-

2 Esses naD sao equilibrios de conven~ao. 0 caso de dois equilibrios de ccoven
~ao, urn dos quais t preferido por todos ao outro. e ilustrado pelo problema do 
que fazer quando urn telefonema e interrompido. Se os dais interlocutores ten
tarem chamar novamente. ambos obterao urn sinal de ocupado. Se neohurn ten
tar, 0 resultado sera igualrnente ruim. Qualquer das duas conven~Oes poderia 
assegurar 0 equilibria: 0 interlocutor que chamou de inicio poderia sec designa
do como 0 que deve chamar novamente, ou 0 interlocutor que recebeu 0 pri
meiro chamado poderia ser designado para isso. Entre essas o~Oes. a prime ira 
~ superior. uma vez que quem fez 0 primeiro chamado com certeza saberia 0 
numero a chamar. enquanto que 0 receptor do telefonema poderia nao saber de 
que numero a outra pessoa chamou. At~ onde eu saiba. entretanto. nao hA con
ven~Oes regulando essa situa~ao. 
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tro modo. Cada equillbrio de tnlfego requer que todos se com
portem da mesma forma - todos devem dirigir pela direita ou 
todos devem dirigir pela esquerda. Cada equillbrio da segunda 
hist6ria requer que algumas pessoas se comportem diferente
mente de outras - nlio porque seus desejos ou oportunidades di
firam, mas porque hli urn desequilibrio interinseco em sua inte
ra~lio. Isso tambem e uma caracteristica dos "equilibrios 
dependentes de freqUencia" a que me referi no capitulo I. Consi
deremos 0 problema de se compensa comportar-se honestamente 
de modo a construir uma reputa~lio de honestidade. Em uma po
pula~lio que consistisse quase inteiramente de pessoas honestas, 
nlio compensaria reunir informa~6es sobre a reputa~lio das pes
soas. Como enganar passaria nlio detectado e nlio punido, urn 
unico enganador se sairia melhor que as pessoas honestas. Se, 
entre tanto, estivessem ocorrendo muitas trapa~as, uma pessoa 
poderia fazer melhor por si mesma construindo uma reputa~lio 
de honestidade. Em equilibrio, alguns se comportarlio ho
nestamente, outros desonestamente. Mais uma vez, 0 argumento 
nao e que as pessoas diferem entre si de modos intrlnsecos -
apenas que em equilibrio iraQ comportar-se diferentemente. 

Cada equilibrio de triifego e melhor para todos do que qual
quer outro padrao de comportamento. N a primeira hist6ria sobre 
erosao, urn equillbrio e piar para todos, aquele, exatamente, em 
que nlio foi empreendido nenhum refiorestamento. Afortunada
mente hli outro equilibrio, que e preferido por todos a qualquer 
outra coisa que pudessem fazer. No Dilema do Prisioneiro, hli 
apenas urn equilibrio, que e pior para todos do que urn padi'lio 
cooperativo (nao-equilibrio). Podemos ilustrar esse caso com 
uma terce ira hist6ria de eroslio, na qual supomos que a eroslio 
ocorre numa dada propriedade se e apenas se forem cortadas ar
vores nas duas propriedades adjacentes. Seja 0 que for que os 
outros fizerem, e interesse do lavrador individual derrubar lirvo
res em sua propriedade, desde que, fazendo-o, ele prejudica ape-

. nas aos seus vizinhos, nao a si mesmo. 0 resultado equilibrado e 
que a terra serli perdida para 0 lago, a nao ser que seja encontra
da uma solu~lio politi ca. 
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o equilibrio do Dilema do Prisioneiro difere de todos os ou
tros equilibrios mencionados ate aqui, no fato de que e composto 
de a~6es cada uma das quais e a melhor resposta a qualquer cai
sa que os outros poderiam fazer, nao apenas ao seu comporta
mento equilibrado. 0 equilibrio entlio nlio requer que uma pes
soa tenha expectativas corretas sobre 0 que os outros farlio, uma 
vez que ira executar a mesma a~lio seja 0 que for que espere que 
fa~am. (Uma a~lio desse tipo e chamada estrategia dominante.) 
Se ele tern expectativas erradas, ficara surpreso, talvez desagra
davelmente, mas nao lam en tara 0 que fez. Em tais casos pode 
haver conseqUencias nao-intencionais no equilibrio. Geralmente, 
entre tanto, a surpresa e 0 arrependimento andam juntos. 

Os equilibrios discutidos no paragrafo precedente sao muito 
robustos. A unica coisa que poderia perturba-los e alguma a~lio 
irracional. No outro extrema hli uma classe de equilibrios muito 
frageis - tao frageis, com efeito, que e improvavel que se rea
lizem. Tern a peculiar propriedade de que cada pessoa pode es
colher qualquer a~ao como a melhor resposta ao comportamento 
de equilibrio das outras. Tadas as respostas sao as melhores res
postas. Nao importa 0 que ela fa~a, desde que as outras se pren
dam ao equilibrio. Mas por que deveriam? A teoria da escolha 
racional e indeterminada no equilibrio. 

Para explicar essa classe de equilibrios precisamos refinar 0 

conceito de a~ao racional. Ate aqui, agir racionalmente tern sido 
compreendido como executar uma ariia bem definida que maxi
miza a utilidade do agente. As vezes, entretanto, e racional agir 
aleatoriamente - estabelecer urn dispositivo casual que atribua 
uma prababilidade bem definida a cada a~ao no conjunto de 
oportunidades, e depois deixar que 0 lance de uma moeda ou de 
urn dado decida qual real mente sera executada. 0 que se maxi
miza aqui nao e a utilidade da a~ao que e finalmente executada, 
mas a utilidade media de todas as a~6es. 

Consideremos 0 jogo de "chicken", urn ritual muito conhe
cido da cultura juvenil norte·americana. Dois garotos dirigem 
seus carros urn na dire~ao do outro, e 0 primeiro a desviar ou 
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acovardar-se perde. Suponhamos que os desenlaces sejam os se
guintes: 

Paul 

desvia 
nao desvia 

desvia 

3,3 
6,0 

Peter 

naO desvia 

0,6 
~,~ 

Vemos imediatamente dois tipos de equilibrio. Em cada urn 
urn jogador se des. ia e 0 outro nao. Adicionalmente hii urn ter
ceiro equilibrio em que cada jogador decide desviar com pro
babilidade 2/3. Olhemos a situa"ao do ponto de vista de Paul. 
Ele espera que Peter se desvie com probabilidade 2/3. Qual e a 
sua melhor resposta? Com que probabilidade p devera ele des
viar?3 Sua utilidade esperada depende de sua utili dade nos qua
tro resultados possiveis, ponderados por sua probabilidade de 
ocorrer. A probabilidade de ambos desviarem e 2/3 x p.4 A pro
babilidade de Paul desviar e Peter nao desviar e 1/3 x p. A pro
babilidade de Paul nao desviar e Peter desviar e 2/3 (1 - pl. A 
probabilidade de nenhum desviar e 1/3 (1 - pl. Combinando 
probabilidades com utilidades, a utilidade esperada de Paul e 
2/3 x p x 3 + 1/3 x P x 0 + 2/3 (1- p)x 6 + 1/3 (1 - p)x (-6) = 2. 
Se Peter desviar com a probabilidade de equilibrio 2/3, Paul ob
tern 2 nao importa 0 que fa"a!5 Ele obtem 2 particularmente se 
desvia com a probabilidade de equilibrio 2/3. 

3 Isso inclui a possibilidade de que p iguale 1 au O. 
4 Isso invoca urn principio usado anteriormente. de que a probabilidade de dais 

eventos independentes acontecerem e 0 produto da probabilidade de que cada 
urn deles ocorra. 

5 0 teorerna geral ilustrado aqui e que, se 0 comportamento de equilibria de urn 
agente e escolher um.a de vArias a~Oes com probabilidade n~o-zero. ele nao 
pode fazer piar (e, por defini930 de urn equilibria, nem melhor) para si mesmo 
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Mas por que deveria ele fazer isso? Uma vez que 0 comporta
mento racional e indeterminado em equilibrio, nao pode ser sus
tentado por considera,,5es racionais.6 E e diflcil ver 0 que mais 
poderia sustentii-lo. Ele e muito friigil. Muito freqUentemente, 
todos os equilibrios sao dessa especie. 0 jogo da pesquisa e de
senvolvimento discutido no capitulo IV e uma ilustra"ao. Em 
equilibrio, todas as empresas usam urn dispositivo de aleatoriza
"ao para decidir quanta inv,estir em pesquisa e desenvolvimento. 
Nao e necessario muito conhecimento das empresas reais para 
desacreditar essa ideia como uma descri"ao do que fazem. As 
empresas precisam tomar uma decisao, de uma maneira ou de 
~Utra, mas nao esperariamos que as suas decisoes fossem as me
Ihores respostas de umas as outras. 

Discuti 0 que significa estar em equilibrio e pesquisei viirios 
tipos de equilibrio. Mas nao ofereci ate aqui quaisquer razoes 
para esperar que urn equilibrio emerja, exceto no caso especial 
de equilibrios feitos de estrategias dominantes. Viirias perguntas 
devem ser feitas. Se come"amos fora do equilibrio, havera urn 
mecanismo que mais cedo ou mais tarde nos trara a urn equi
librio? Se hii varios equilibrios, qual sera realizado? Se urn equi
librio for realizado, sera estavel contra pequenas perturba"oes? 
Contra perturba"oes grandes? 

No cicio da teia de aranha, conforme se ve na Fig. X.2, 0 equi
librio e instiivel. Qualquer pequena perturba"ao estabelecera urn 
cicio cada vez mais amplo. Pela me sma indica"ao, se os cria
dores come"arem fora do equilibrio, jamais chegariio perto do 
mesmo. Se desenharmos 0 diagrama diferentemente, com a cur
va da oferta mais inclinada que a curva de demanda, 0 oposto e 
verdadeiro. Depois de algum tempo, os fazendeiros convergem a 
urn equilibrio e retomam a ele ap6s qualquer perturba"ao aci-

ao escolher qualquer outra combina93o de probabilidades dessas mesmas a-
90eS. incluindo 0 caso de escolher uma delas com 100% de probabilidade. 

6 Paul sabe, naturalmente, que 0 mesmo argumento se aplica a Peter. Assim nao 
M. realmente razao por que ele deva esperar que Peter tamb~m use a pro
babilidade do equilibrio. E isso faz com que se tome ainda mais sem sentido 
que se agarre a ela. 
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dental. Uma conclusao preliminar poderia ser que a realiza(iao 
de urn equilibrio depende de detalhes da intera(iao. Alguns des
vios do equilibrio se corrigem a si mesmos, enquanto outros fo
gem do alcance. 

No entanto essa conclusao foi contestada. Consideremos 0 ex
plosivo ciclo da teia de aranha. Uma linha de argumenta(iao e 
que ap6s algum tempo, os fazendeiros come(iarao a formar suas 
expectativas de pre(io de urn modo mais sofisticado. Em vez de 
meramente considerarem 0 pre(io do ano presente, levarao em 
conta tambem 0 do ano anterior, predizendo que 0 do pr6ximo 
ano sera uma media dos pre(ios correntes e passados. Esse meca
nismo de aprendizado, usualmente referido como expectativas 
adaptativas, faz com que se tome mais provavel que 0 equilibrio 
seja atingido.7 Mas entao encontramos urn antigo problema: 
num mundo em rapidas mudan(ias, aprendizado e adapta(iao po
dem constituir urn mecanismo ineficiente para atingir 0 equill
brio. Quando os fazendeiros chegarem a perceber 0 que estii se 
passando, a tecnologia e os gostos do consumidor poderao ter 
mudado tanto que os pre(ios passados estarao irrelevantes. 

Outra linha de argumenta(iao e estipular expectativas racio
nais. Em essencia, isso significa que pessoas vivendo numa so
ciedade usam os mesmos model os e as mesmas informa(ioes que 
o cientista social que as estuda. Se ele puder antecipar 0 que ira 
acontecer, elas tambem poderao. Para alcan(iar equilibrio, os fa
zendeiros nao precisarao passar por uma longa seqiiencia de ci
clos e aprendizado. Usando 0 modelo da teia de aranha, perce
bern instantaneamente qual deve ser 0 pre(io de equilibrio e 
agem consoantemente. 

Ha muitos argumentos para a hip6tese das expectativas racio
nais. No simples ciclo da teia de aranha, e mesmo com expecta
tivas adaptativas, precisamos supor que cada agente acredita ser 
o unico a ajustar-se racionalmente as circunstiincias e que os ou
tros agem de urn modo mais ou menos medinico.8 Mas essa e 

7 Isso nao ~ evidente, mas pode ser demonstrado. 
8 Isso ~ visto muito cJaramente no exemplo da caravana da alegria-Ianteminha 
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uma cren(ia irracional, que nao deveriamos imputar as pessoas 
sem evidencias. Seguramente e mais razoavel supor que as pes
soas acreditam que as outras sejam· tao racionais quanta elas 
mesmas. Num mundo em riipida mudan(ia, tambem, as pessoas 
seriam tolas se prestassem muita aten(iao ao passado. Quando os 
pre(ios do petr6leo quadruplicaram em 1973, os pre(ios de antes 
de 1973 perderam toda relevancia como guias para pre¥os futu
ros. E se as pessoas comuns entendessem muito menos de eco
nomia que os economistas, poderlamos esperar que esses ulti
mos ganhassem muito mais dinheiro do que de fato ganham. A 
razao pela qual os economistas nao acertarn com 0 ouro ultra
passando as previsoes do mercado e que 0 mercado tern acesso a 
quaisquer informa(ioes que eles tern e pode usa-las tao eficiente
mente quanta eles.9 

Uma obje(iao 6bvia a essas afirma(ioes e que, face ao desem
prego, quebras do mercado de a(ioes e coisas semelhantes, e lou
camente implauslvel dizer que as pessoas estao tendo palpites 
corretos sobre 0 que ira acontecer. Com certeza, essas conse
qiiencias nao poderiam ter sido plenamente previstas. Os te6ri
cos da expectativa racional respondem dizendo que as anteci
pa(ioes sao mais complexas. As pessoas nao antecipam eventos 
futuros como se estes fossem acontecer com certeza. Melhor, 
elas formam estimativas de probabilidades sobre muitos eventos 
futuros que podem acontecer. Essas estimativas sao racionais, no 
sentido de levar em conta toda informa(iao disponlvel e nao esta
rem sujeitas a predisposi~6es sistematicas, mas nao sao infall
veis. Se urn evento de baixa probabilidade vern a ocorrer, as pes
soas ficarao surpresas e talvez desapontadas, mas nao e como se 

do capItulo x, mas tambtm ~ verdadeiro para 0 cicio da teia de aranha. Quando 
urn fazendeiro acredita que os pre~os permancecerao constantes deste ano para 
o pr6xirno, isso faz sentido apenas supondo-se que as outras pessoas procede
rao no pr6ximo ano como fizerarn durante 0 corrente. 

9 Dois econornistas da expectativa racional estao descendo a Wall Street. Urn de
Ies v~ urna nota de cinqGenta d6lares na cal~ada e curva-se para apanM.-la. 0 
outro 0 det~rn, dizendo que se a nota fosse genuina algu~rn jA a teria apanhado 
antes. 
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o resultado fosse totalmente imprevisto. Com efeito, 0 evento 
mais improvavel poderia ser que os eventos improvaveis nunca 
ocorressem. 0 desemprego e as quebras do mercado de a<;Oes 
sao fen6menos do equilibrio, uma vez que ninguem, olhando 
para tras, para as a<;Oes que os causaram, pode dizer que fez algo 
que , a luz do que Ihe era conhecido na epoca, nao devesse ter 
feito. Essa resposta pressupoe, entretanto, que 0 processo de for
mar probabilidades subjetivas e confiave!. Argumentei no capi
tulo IV que frequentemente nao 0 e. 

Equilibrios mUltiplos colocam urn problema forrnidavel para 
o argumento das expectativas racionais. Urn equilibrio de con
ven<;ao como as regras rodoviiirias nao pode emergir de expecta
tivas racionais, se a situa<;ao nao oferece pistas sobre 0 que os 
outros irao fazer. 1O (Terei mais a dizer sobre pistas mais tarde.) 
Os equilibrios multiplos, com diferentes ganhadores e perde
dores, como na segllnda versao da hist6ria da erosao, sao ainda 
menos hospitaleiros a expectativas racionais. Nessa circunstan
cia muitas coisas poderiam acontecer. A situa9ao poderia perrna
necer indefinidamente fora de equiHbrio. A realiza<;ao de urn 
equilibrio em lugar de outro poderia acontecer por acidente. Urn 
conjunto de individuos poderia ser suficientemente poderoso 
para impor 0 equiHbrio que 0 favorecesse em rela<;ao a outras 
pessoas. 0 que pode ser descartado e a realiza<;ao de urn equi
)ibrio por coordena9ao tacita e antecipa9ao raciona!. 

Se olharmos alem das expectativas racionais, para as pistas 
psieol6gicas, a coordena9ao tiicita toma-se mais faci!. Em 16giea 
nao hii diferen9a entre esquerda e dire ita. Na realidade, a direita 
tern uma dominiincia ou saliencia psicol6gica porque a maioria 
das pessoas e destra. Se se disser a duas pessoas que elas devem 
designar seja direita ou esquerda, e que ambas serao recompen
sadas se fizerem a mesma escolha, ambas escolherao a dire ita 

10 Por contraste, a conven~ii.o de que a pessoa que fez 0 primeiro chamado telem
nieD deveria ser quem chamasse novamente se a conversa~iio fosse interrompi
cia poderia emergir de expectativas racionais. 0 fato de que na.o hA tal conven
~30 conta contra a teoria das expectativas racionais, mas urna vez que 0 

problema nao ~ muito importante. DaD se trata de urn contra-exemplo poderoso. 
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mesmo que nao haja possibilidade de comunica<;ao. Ou supo
nhamos que Ihes seja dito que poderao ganhar mil d61ares se re
c1amarem cada uma urn valor que juntamente com 0 outro some 
exatamente tal quantia, caso em que cada uma recebera 0 que re
c1amou. Qualquer par de numeros que some mil e urn equilibrio. 
Urn par se destaca, entretanto: cada pessoa reclama quinhentos. 
Quase todos farao essa escolha se a ocasiao Ihes for porporcio
nada. 

Eu disse que equilibrios podem emergir por acidente. Supo
nhamos que haja duas conven9oes competidoras para regular 0 

comportamento nos cruzamentos. Uma diz que os motoristas 
vindo da esquerda devem ceder, a outra que os motoristas de es
tradas secundiirias devem ceder.!! Se acontece haver mais mo
toristas aderindo a primeira conven<;ao que a segunda, aqueles 
que seguirem a primeira terao, em media, menos acidentes.!2 Al
guns seguidores da segunda perceberao isso e mudarao para a 
prime ira, tomando-a assim ainda mais vantajosa (e suas vanta
gens ainda mais notiiveis), ate que no fim todos seguirao a pri
meira. (Ou 0 mecanismo poderia emergir por acidente, num sen
tido mais literal e mais horrivel, se as pessoas que seguem a 
segunda conven9ao fossem eliminadas nos acidentes de triinsito 
a que estariam arriscadas.) A segunda conven9ao poderia tam
bern chegar a tomar-se dominante, entretanto, se de inicio fosse 
mais frequentemente seguida. 

Finalmente, urn equiHbrio pode ser imposto por aqueles que 
estlio em posi9ao de beneficiar-se mais com 0 mesmo. Para faze-
10, necessitam de influencia sobre os que preferem outro equi
Iibrio. Cern frequencia a influencia e que aqueles que tern mais a 
ganhar tambem tern menos a perder. Essa coloca9ao e menos pa-

11 Estoll supondo que seja sempre claro qual estrada e secundaria e qual a princi
pal. 

12 Os seguidores das duas convent;Oes se saem melhor do que os que nunca ce
demo Se ambas as convent;Oes tivessem urn numero substancial de seguidores. 
eles se sairao pior. entretanto. que as pessoas que sempre cedem. Para con tor
nar essa dificuldade poderiamos supor que a maioria das pessoas e irracional
mente impaciente e nao predisposta a usar a estraregia de ceder sempre. 
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radoxal do que parece, uma vez que estiio envolvidas duas com
para~oes. Para os fracos, a lei e a ordem sao muito importantes, 
mesmo quando forte mente inclinadas contra eles. Sem lei e or
dem - no estado de natureza - e1es nao sobreviveriam. as for
tes tambem preferem a lei e a ordem ao estado de natureza, e na
turalmente preferem a lei e a ordem inclinadas a seu favor it lei e 
it ordem a favor dos mais fracos. Nao obstante, porque sao for
tes, eles poderiam sobreviver no estado de natureza. Ha menos 
em jogo para os fortes, 0 que e uma outra mane ira de dizer que 
e1es tern maior poder de barganha, que podem usar para impor 
seu equilibrio preferido. Digo mais a esse respeito no capitulo 
XIV. 

Urn legado desastroso da abordagem biol6gica it sociedade 
(capitulo VlII) e a suposi~ao de que as sociedades sao estaveis. 
Por essa visao, qualquer afastamento do equilibrio coloca em 
movimento for~as que 0 restabelecem, de modo semelhante a 
como qualquer'desvio da temperatura corporal normal desenca
deia processos (transpirar ou tremer) que a reconduzem ao nor
mal. Consideremos dessa perspectiva 0 ciclo da teia de aranha. 
Alguns desequilibrios sao eliminados pela simples convergencia 
ao equilibrio. Se 0 processo nlio converge (como na Fig. X.2), 
expectativas adaptaveis 0 estabilizarao. Se isso nao funcionar 
tambem, a a~ao politica 0 fara. As sociedades nao slio como or
ganismos, entretanto. Nlio hi'! razlio para acredita-las tao maravi
lhosamente desenvolvidas que qualquer desvio do equilibrio seja 
automaticamente cancelado. 
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A A<;:AO racional - se ja ela econ6mica ou politicamente mo
tivada - esta relacionada a resultados. A racionalidade diz, 

"Se voce quer a1can~ar Y, entlio fa~a X". A a~ao orientada por 
normas sociais nlio e orientada por resultados. As normas sociais 
mais simples sao do tipo "fa~aX" ou "nlio fa~aX". Normas mais 
complexas tern forma condicional: "se voce fizer Y, entiio fa~a 
X", ou "se outros fizerem Y, entao fa~a X". Uma norma ainda 
mais complexa diz: "Se seria born que todos fizessem X, entao 
fa~a X". Para que tais normas sejam socia is, elas devem ser 
compartilhadas por outras pessoas e em parte sustentadas por 
sua aprova~ao e desaprova~ao. Tipicamente sao tambem sus ten
tadas pelas em~oes que se desencadeiam quando as normas sao 
violadas: embara~o, culpa e vergonha no violador; raiva e in
digna~ao nos observadores. Muitas vezes uma norma para se fa
zer X e acompanhada por uma norma de nivel mais elevado para 
punir aqueles que violam a norma de prime ira ordem, onde a pu
ni~lio pode variar desde sobrolhos erguidos a ostracismo social. 

A caracteriza~lio das normas sociais e controversa, ainda mais 
talvez que a maioria dos outros argumentos neste livro. Discuti
rei as obje~oes mais adiante, mas primeiro precisamos de algu
mas i1ustra~Oes do que tenho em mente quando falo sobre nor
mas sociais. Abordarei a questao de se as normas sociais servem 
a urn prop6sito ulterior, isto e, se em algum sentido sao iiteis 
para 0 individuo ou para a sociedade. Quando sao, nlio deve
riamos concluir sem maiores argumenta~oes, que elas existem 
porque servem itquele prop6sito. 

Algumas normas slio urn pouco como conven~oes, exceto 
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pelo fato de nao ser claro que qualquer prop6sito ulterior esteja 
sendo servido. Normas de como se vestir, regras de etiqueta e re
gras de dietas entram nessa categoria. Algumas vezes essas nor
mas sao comparadas a regras de trafego, mas urn momento de 
reflexao de mostra que a analogi a e enganosa. Se violo uma re
gra de trlinsito, duas coisas ruins podem acontecer-me. Posso en
volver-me num acidente e posso ser culpado pelos circunstantes, 
porque coisas ruins podem acontecer a eles se eu dirigir impru
dentemente. Se apanho 0 garfo errado a mesa do jantar, a unica 
coisa ruim que pode acontecer-me e que os outros me censura
rao por minhas miis maneiras. Mas por que fariam isso? Eles nao 
sofrem dano ou risco se eu apanhar 0 garfo errado. Eles pode
riam ser censurados, entretanto, se nao me censurarem. 

Outras normas sociais assumem a forn'la de c6digos de honra. 
Muitas sociedades tern regras estritas de vingan9a, com vendet
tas se estendendo por gera90es. A vingan9a nao e orientada pela 
perspectiva de ganho futuro, mas desencadeada por uma of ens a 
anterior. Embora a propensao a vingar-se nao seja orientada por 
conseqilencias, ela pode ter boas conseqilencias. Se as outras 
pessoas acreditarem que eu me vingo invariavelmente pelas 
of ens as, mesmo a urn grande risco para mim pr6prio, elas toma
rao cuidado para nao of ender-me. Se acreditam que irei reagir Ii 
of ens a apenas quando for de meu interesse reagir, nao precisam 
ser tao cuidadosas. Do ponto de vista racional, uma amea9a nao 
e verossimil a menos que seja de interesse de quem amea9a 
cumpri-la quando chegar 0 tempo. Amea9ar matar a si mesmo, 
por exemplo, nao e racionalmente verossimi!. As amea9as apoia
das por urn c6digo de honra sao muito eficazes, uma vez que se
rao cumpridas mesmo que seja contra 0 interesse de quem amea-
90u. Assim poderia parecer como se urn prop6sito ulterior 
estivesse sendo servido pelo c6digo, embora a pessoa que e fiel 
ao mesmo nao seja motivada por urn prop6sito ulterior. A a9ao 
nao-instrumental pode ser instrumentalmente uti!. No entanto 
urn momento de reflexao mostra que esse caso e uma exce9ao. 
Quando uma pessoa guiada por urn c6digo de honra tern uma 
rusga com uma que e motivada exc1usivamente por considra90es 
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racionais, a primeira geralmente conseguirii se impor. Numa rus
ga entre duas pessoas guiadas pelo c6digo, ambas poderao sair
se pior do que se tivessem concordado em deixar que 0 sistema 
legal resolvesse seu conflito.1 Vma vez que estamos falando so
bre c6digos de honra que sao normas sociais compartilhadas, 0 
ultimo caso e 0 tipico. 

Hii normas regulando 0 que 0 dinheiro pode comprar. Parece, 
por exemplo, existir uma norma social contra alguem dirigir-se a 
uma pessoa na fila do cinema e pedir-Ihe que the venda seu lu
gar.2 Notemos que ninguem seria prejudicado por essa pratica. 
As outras pessoas na fila nao perderiam seu lugar. A pessoa so
Iicitada a vender seu lugar estaria livre para recusar. Se aceitas
se, tanto ela quanto 0 comprador ganhariam com a troca. Foi su
gerido que essa norma e urn caso especial de uma norma mais 
geral contra a ostenta9ao de riqueza, uma norma que serve a urn 
prop6sito ulterior de reduzir a inveja e 0 conflito. Mas essa nor
ma opera dentro de uma comunidade de pessoas que conhecem 
umas as outras, nao entre estranhos esperando numa fila. Nao hii 
normas contra estar em fila com peles ou j6ias caras, embora tal 
comportamento seja tambem urn modo de ostentar a riqueza. 

Como outro exemplo, consideremos uma comunidade subur
bana onde todas as casas tenham pequenos gramados do mesmo 
tamanho. Suponhamos que 0 proprietfuio de uma casa esteja dis
posto a pagar dez d61ares ao filho de seu vizinho para aparar-Ihe 
o gramado, porem nao mais. Ele preferiria passar meia hora apa
rando a grama ele pr6prio do que pagar onze d61ares para que al
guem mais 0 fa9a. imaginemos agora que essa mesma pessoa re
ceba a oferta de vinte d6lares para aparar a grama de outro 
vildnho. E fiicil imaginar que recusaria, provavelmente com al
guma indigna9ao. Mas isso tern uma aparencia de irracionalida
de. Ao recusar a oferta de ter 0 filho de seu vizinho aparando-Ihe 
a grama por onze d61ares, da a entender que meia hora de seu 

Talvez seja por isso que os mafiosos se deem melhor nos Estados Unidos que 
na Sicilia. 

2 Perguntei a vArias centenas de pessoas se acreditam que exista semelhante nor
ma. Apenas 5% disseram que em sua opiniao nao existe. 
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tempo vale no maximo onze d6lares. Ao recusar a oferta para 
aparar 0 gramado do outro vizinho por vinte d6lares, da a enten
der que ela vale no minimo vinte d6lares. Mas ela nao pode ao 
mesmo tempo valer menos que onze e mais que vinte d6lares. 

Como explica9ao foi sugerido que as pessoas avaliam diferen
temente perdas e ganhos passados. As companhias de cart5es de 
credito exploram essa diferen9a quando insistem que as lojas 
anunciem descontos para pagamento em dinheiro de preferencia 
a taxas de juros para cartoes de credito. 0 portador do cartao de 
credito e menos afetado pela chance perdida de obter 0 desconto 
pelo pagamento em dinheiro do que pelo custo extra para pagar 
com 0 cartao. Similarmente, 0 proprietario da casa e mais afeta
do pelas despesas que sairiam de seu bolso para pagar a alguem 
para aparar seu gramado do que pela perda de uma renda ines
perada. Mas essa nao pode ser a hist6ria completa, porque nao 
explica por que 0 propriet6rio da casa deveria ficar indignado 
com a proposta. Parte da explica9ao deve ser que ele nao pensa 
em si mesmo como 0 tipo de pessoa que apara os gramados dos 
outros por dinheiro. I sso nao se !az, para usar uma frase revela
dora que com freqiiencia acompanha as normas sociais. Aqui e 
plausivel que urn prop6sito ulterior esteja sendo servido. As rela-
90es sociais entre vizinhos seriam perturbadas se diferen9as de 
riqueza fossem espalhfatosamente expostas e se alguns deles tra
tassem os outros como empregados assalariados. No entanto, em 
qualquer ocasiao dada isso geralmente nao e razao ou motivQ 
para recusar a oferta, ou para nao faze-la. Isso simplesmente nao 
se faz. 

Urn importante conjunto de normas diz as pessoas para coo
perarem em situa90es do tipo Dilema do Prisioneiro. As normas 
para votar sao um exemplo importante entre muitos outros. E 
melhor para quase todos se a maioria das pessoas votar, porque 
de outra forma a democracia poderia ser minada e dar lugar a 
urn regime autoritiirio. Para qualquer individuo, entretanto, faz 
pouco sentido votar, uma vez que sua influencia para a viabilida
de da democracia e quase nula. E no entanto, a maioria das pes
soas vota nas sociedades democraticas. No capitulo IV foram 
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consideradas viirias explica90es, em termos de altruismo, kantia
nismo e eqiiidade. Destas, as duas ultimas sao normas sociais 
nos termos de minha defini9ao.3 0 kantianismo diz as pessoas 
para fazerem X, se X e uma atividade que beneficiaria a todos se 
todos se engajassem nela. Nao e orientada pelos resultados e 
pode, com efeito, ter mas conseqiiencias. Se alguns, porem nao 
todos, se engajarem na atividade que beneficiaria todos se todos 
se engajassem nela, todos poderiam sair pior do que sairiam se 
ninguem se engajasse nela. 0 desarmamento unilateral poderia, 
sob certas circunstiincias, ser urn exemplo. A norma da eqiiidade 
diz as pessoas que fa9am X se a maioria das outras pessoas fizer 
X, se alguem se beneficiar por elas fazerem X e se algw!m se be
neficiar por elas nao fazerem X. E uma norma contra a carona. 
Mas nao e orientada por resultados, uma vez que insta uma pes
soa a cooperar mesmo quando todos estariam melhor se ela pe
gasse uma carona. 

Nao ha duvida de que essas normas servem a um prop6sito ul
terior. Mesmo se em qualquer ocasiao dada elas possam funcio
nar contra 0 interesse geral, esses casos sao pouco frequentes. 
No todo, sao imensamente beneficas. A civiliza9ao, como a co
nhecemos, nao poderia existir sem elas. Mas isso nao quer dizer 
que as pessoas ajam para manter a civiliza9ao quando seguem 
essas normas. Uma vez mais, as normas nao-instrumentais po
dem ter consequencias instrumentalmente uteis. A norma nao
instrumental da vingan9a tern consequencias uteis para 0 indivi
duo que a segue, mas apenas se ninguem mais 0 fizer. As 
normas de coopera9ao tern consequencias uteis para outras pes
soas, ao menos sob a maior parte das circunstancias. Os detalhes 
do argumento sao examinados no pr6ximo capitulo. 

As vezes as pessoas invocam uma norma social para raciona
lizar 0 auto-interesse. Suponhamos que minha mulher e eu este
jamos oferecendo um jantar para oito e que ja tenham sido con
vidadas quatro pessoas. Discutimos se convidar um casal em 

3 Altruismo. ou uma versao mais impessoal do mesmo, poderia ser uma norma 
moral (capitulo VI). 
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particular para os ultimos dois lugares e percebemos estar em 
desacordo, por razoes urn tanto turvas. Eu gosto da mulher do 
par, e minha mulher nao gosta que eu goste dela. Mas nao que
remos declarar essas razOes. Em vez disso, apelamos para nor
mas sociais. Eu invoco a norma da reciprocidade, dizendo: "Co
mo eles nos convidaram para jantar em casa deles, e nossa vez 
de convida-los agora". Minha mulher invoca outra norma: "Uma 
vez que ja convidamos dois homens solteiros, devemos convidar 
duas mulheres, para criar urn equilibrio". 

Em negocia90es salariais 0 puro poder de barganha (capitulo 
XIV) tern muito peso. 0 apelo a normas sociais aceitas tambem 
pode ter certa eficiicia, entre tanto. Para justificar os aumentos sa
lariais, os trabalhadores podem referir-se ao faturamento da em
presa, 0 nivel dos salarios em outras empresas e ocupa90es, 0 
percentual de aumentos salariais em outras empresas ou ocupa-
90es. Quando as mudan9as estiverem sendo comparadas, eles 
podem escolher 0 ano de referencia de modo a tornar seu pr6prio 
caso tao forte quanto possivel. Os empregadores usam argumen
tos similares para resistir a exigencias de aumento de salarios. 
Cada argumento pode ser apoiado por uma norma de salarios 
justos. Ha uma norma de divisao equil.nime do excedente entre 
capital e trabalho. Os empregadores apelarao para essa norma 
quando a empresa estiver indo mal, os trabalhadores quando ela 
estiver bern. Ha uma norma de pagamento igual por trabalho 
igual. Os empregados iraQ apelar para essa norma quando ga
nharem menos que empregados de firmas similares, mas nao 
quando ganharem mais. A norma de preserva9ao de status, ou 
diferen9as entre salarios, tambem pode ser explorada com pro
p6sitos de negocia9ao. 

Alguns argumentam que e a is so que se resumem as normas: 
sao instrumentos de manipula9ao, usados para vestir 0 auto-inte
resse com trajes mais adequados. Mas is so nao pode ser verdade. 
Algumas normas, como a norma da vingan9a, obviamente ultra
passam 0 auto-interesse. Urn argumento mais geral contra a vi
sao cinica das normas e que se ninguem acreditasse em normas, 
nao haveria nada a manipular. A descri9ao de Colin Turnbull so-

142 

Normas socia is 

bre a manipula9ao de normas entre os Ik, citada no capitulo VI, e 
urn excelente exemplo. Se algumas pessoas com sucesso explo
ram normas para prop6sitos auto-interessados, s6 pode ser por
que oUlros estao dispostos a deixar que as normas tenham pre
cedencia sobre 0 auto-interesse. Alem disso, mesmo aqueles que 
apelam it norma geralmente acreditam na mesma, ou entao 0 
apelo poderia nao ter muito poder. 0 poder das normas deriva da 
tonalidade emocional que lhes da urn controle sobre a mente. 
Fingir em09ao e possivel, mas a coisa real e mais convincente. 

o manipulador de normas em perspectiva tambem e constran
gido pela necessidade de ser consistente. Mesmo que a norma 
nao tenha controle sobre sua mente, ele deve agir como se tives
se. Tendo invocado a norma de reciprocidade em uma ocasiao, 
nao posso simplesmente ignora-la quando minha mulher apela 
para a mesma em outra ocasiao. Urn empregador pode ser bem
sucedido em apelar aos funcionarios e conseguir que eles com
partilhem dos onus de urn ano ruim. 0 pre90 que ele paga e que 
num ano favoravel podera precisar compartilhar tambem os lu
eros. Ao fazer 0 apelo anterior, ele se comprometeu com a nor
ma de uma divisao justa do excedente. 

E tempo de encarar uma obje9ao 6bvia ao meu relato sobre as 
normas e, em particular, it declara9ao de que 0 comportamento 
guiado por normas nao e orientado para resultados. Quando as 
pessoas obedecem a normas, com freqUencia tern urn resultado 
particular em mente: desejam evitar a desaprova9ao de outras 
pessoas. 0 comportamento guiado por normas e apoiado pela 
amea9a de san90es sociais que torna racional obedecer a normas. 
Suponhamos que eu me defronte com a escolha entre vingar-me 
por urn insulto it minha irma e nao fazer nada. 0 custo da vin
gan9a e que eu poderia por isso tomar-me alvo de contra-vingan-
9a. 0 custo de nao fazer nada e que minha familia e meus ami
gos certamente me abandonarao, deixando-me por minha 
pr6pria conta, exposto aos predadores. Uma analise de custo--be
neficio poderia bern dizer-me que a vingan9a e a escolha racio
nal. A contra-vingan9a e incerta, uma vez que poderia ser dirigi-
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da contra outro membro de minha familia, clli ou tribo. As con-. 
seqOencias de permanecer passivo, por contraste, sao certas. 

Em resposta a esse argumento podemos observar primeiro 
que normas nao necessitam de san~oes extemas para serem efe
tivas. Quando as normas sao internalizadas, sao seguidas mes
mo que a viola~ao seja inobservada e nao exposta a san~oes. A 
vergonha ou antecipa~ao da me sma e uma san~ao intema sufi
ciente. Nao cutuco em meu nariz quando posso ser observado 
por pessoas em urn trem que passa, mesmo se tiver certeza de 
que todos sao perfeitos estranhos a quem nao irei ver nunca mais 
e que nao tern poder de me impor san~oes. Nao jogo lixo no par
que, mesmo que nao haja ninguem ao redor observando. Se a 
puni~ao nao fosse nada mais que 0 pre~o do crime, ninguem sen
tiria vergonha ao ser apanhado. No processo de intemalizar nor
mas, as atitudes de outras pessoas sao essenciais, mas uma vez 
que 0 processo foi completado as normas permanecem como se 
fosse por si mesmas. Nao funcionarii argumentar que seguir a 
norma mesmo quando nao observado e urn modo racional de 
economizar nos custos de decisao. As vezes uma pessoa sabe 
que teria muito a ganhar e nada a perder por violar uma norma 
- nada, isto e, exceto 0 auto-respeito. Isso nao quer dizer que as 
san~6es sao superfluas uma vez que uma norma foi intemali
zada. A natureza humana sendo 0 que e, as san~oes extemas sao 
urn contrapeso util para a fraqueza de vontade. 

Precisamos perguntar tambem por que as pessoas iriam san
cionar outras por violarem normas. 0 que ganham com isso? 
Uma resposta poderia ser que se elas nao exprimirem sua de
saprova~ao da viola~ao, elas pr6prias serao 0 alvo da desapro
va9ao de terceiros.4 Quando ha uma norma para fazer X, M com 
freqOencia, como disse, uma norma de ordem mais elevada para 
sancionar pessoas que deixam de fazer X. E poderia haver mes
mo uma norma para sancionar pessoas que deixam de sancionar 

4 Elas poderiam ser mesmo 0 alva da desaprOV893.0 peJa primeira parte -, ista~, 
a pessoa cujas viola~Oes elas deixam de sancionar. 0 Ieitor e encorajado a pen
sar em exemplos! 
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pessoas que deixam de fazer X. Enquanto 0 custo de exprimir 
desaprovayao e menor que 0 custo de receber desaprova9ao por 
nao exprimi-Ia, faz parte do auto-interesse racional de uma pes
soa exprimi-Ia. Ora, exprimir desaprova~ao e sempre caro, seja 
qual for 0 comportamento alvo. Como minimo absoluto, exige 
energia e aten9ao que poderiam ser usadas para outros fins. 
Pode-se alienar ou provocar 0 individuo-alvo a certo custo ou 
risco para si mesmo. Por outro Jado, quando uma pessoa se 
move para cima na cadeia de ayoes, a partir da viola~ao original, 
o custo de receber desaprova~ao cai rapidamente para zero. As 
pessoas nao franzem 0 cenho para outras quando estas deixam 
de sancionar pessoas que deixam de sancionar pessoas que dei
xam de sancionar pessoas que deixam de sancionar uma viola
~ao de norma. Conseqiientemente, algumas sanyoes devem ser 
executadas por motivos diferentes que 0 medo de ser sancio
nado. Argumentei no paragrafo precedente que as vezes hii urn 
movimentador nao movido no pr6prio inicio da cadeia. Aqui ar
gumentei que toda cadeia deve ter um.5 

Mesmo que as conseqiii:ncias nao sejam parte da motiva~ao 
pr6xima do comportamento guiado por normas, elas ainda pode
riam entrar na explica~ao das normas. As normas poderiam exis
tir porque sao uteis ou para 0 individuo ou para 0 grupo que as 
segue. Ora, algumas dentre as normas que mencionei sao inques
tionavelmente ute is, tais como as normas de coopera~ao. A utili
dade das outras e mais duvidosa. 

As regras de etiqueta, normas de como se vestir e semelhantes 
nao parecem ter quaisquer conseqiiencias uteis. Ao contrario, 0 

rigido controle dessas normas sobre a mente parece criar urn bo
cado de miseria sem sentido. Argumenta-se as vezes que elas 
servem a util fun~ao de confirmar a identidade ou filiayao a urn 
grupo social. Essa afirma9ao e urn pouco como 0 argumento da 
dan~a da chuva mencionado no capitulo x. Como a noyao de 
identidade social e fugidia, e dificil avaliar. Uma fraqueza do ar-

5 Na linguagem do capitulo precedente. se 0 comportamento guiado por normas 
e sustentado apenas por san90es externas, naQ se trata de urn equilibria. 
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gumento e que 0 mesmo nlio explica por que essas regras slio 
com freqiiencia complicadas. Para sinalizar ou confirmar a filia
~lio de alguem a urn grupo urn sinal deveria ser suficiente, como 
o uso de urn crachii ou gravata. Ao contrario, freqiientemente ha 
arnpla redundancia. A mane ira de falar de uma pessoa educada 
em Oxford difere do ingles falado padrlio de muitos modos alem 
dos necessarios para sinaliza-Ia como graduada por Oxford. 
Uma resposta e que a complexidade das regras serve a uma fun
~lio adicional, a de manter fora os de fora e por baixo os inician
tes. E facil imitar uma forma de comportarnento, mas dificil 
aprender mil regras sutilmente diferentes. Mas esse argumento 
se esvazia diante do fato de a vida da c1asse trabalhadora ser nlio 
menos regulada por normas que a das classes superiores. En
quanta muitas pessoas da c1asse media gostariarn de se fazer 
passar por membros da c1asse superior, poucas tentarn passar por 
operarios.6 

As normas da vingan~a tambem slio arnbiguas a esse respeito. 
Poder-se-ia argumentar que havera menos rixas em sociedades 
reguladas por c6digos de honra, uma vez que todos saberlio que 
elas poderlio ter conseqiiencias desastrosas. Mas nlio e claro que 
isso seria born. Poder-se-ia provavelmente eliminar quase todo 0 

comportarnento criminoso se todos os crimes fossem punidos 
com a pena de morte, mas 0 custo de criar-se esse regime de ter
ror seria proibitivo. E de qualquer modo as sociedades domina
das pela vendetta tern uma incidencia muito alta de mortes por 
violencia. 

As normas que regularn 0 papel do dinheiro slio igualmente 
arnbiguas. Eu nlio acho que a norma contra comprar lugares 
numa fila de cinema tenha conseqiiencias uteis, embora, natural
mente, pudesse te-Ias. Qualquer economista que honre 0 titulo 

6 Para maior certeza, poder-se-ia contar uma hist6ria sabre esse caso tambem. 
Nao ~ menDS dificillivrar-se das normas de etiqueta do que adquiri-las. Talvez 
seja do interesse da c1asse trabalhadora como urn todD que seus membros naD 
encontrem facilidade para abandonar a classe. urna vez que os primeiros a fazS
io tenderiam a seT seus membros mais dotados e, portanto, tambem seus Iideres 
potenciais. 
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poderia, se Ihe for dado 0 tempo de cinco minutos, contar uma 
hist6ria sobre as coisas ruins que aconteceriarn se nlio tivesse
mos essa norma. Mas contar uma hist6ria nao e apresentar urn 
argumento. A norma que nos previne contra aceitar ou fazer 
ofertas para aparar os grarnados de outros por dinheiro parece 
mais prometedora a esse respeito. Se eu estiver sem dinheiro, 
posso ficar tentado a aceitar ou solicitar uma oferta, pensando, 
corretamente, que uma transa~lio nlio pode fazer diferen~a. Mas 
uma conseqiiencia nlio-intencional de muitos neg6cios moneta
rios entre vizinhos poderia ser a perda do comportarnento de aju
da mutua espontanea que e urn dos principais beneficios de viver 
numa comunidade. Impedindo os neg6cios, a norma preserva a 
comunidade. 

A norma poderia tambem ter urn aspecto mais indecoroso, en
tretanto. E verdade que se eu oferecer dinheiro a meu vizinho 
para aparar a minha grama, fa~o uma ostenta~lio de riqueza de 
urn modo disruptivo para a comunidade. Mas a norma contra os
tentar riqueza pode ser apenas urn caso especial de uma norma 
de ordem mais elevada: Nao tente aparecer. "Nao penses que es 
melhor do que n6s, e acima de tudo, nlio te comportes de manei
ras que nos fa~arn pensar que pensas ser melhor do que n6s." 
Essa norma, que prevalece em muitas comunidades pequenas, 
pode ter conseqiiencias muito ruins. Pode desencorajar os mais 
dotados de usarem seus talentos, e pode levar a que sejam rotu
lados de feiticeiros se ainda assim os usarem. 

A norma contra aumentar 0 ritmo encontrada na maioria dos 
arnbientes de trabalho pode ser vista nessa perspectiva. A ex
plic~lio usual dessa norma e que os aumentos de ritmo induzem 
os empregadQres a elevar os padr5es, de modo que no final todos 
os trabalhadores perdem. 0 problema com esse relato e que ela
faz os empregadores parecerem realmente irracionais, uma vez 
que seria seu interesse dissipar 0 receio dos trabalhadores e com
prometer-se a urn padrao pre-estabelecido. Urn relato alternativo 
poderia ser urn em termos de normas sociais, conformismo e in
veja. 0 impacto geral da norma de nlio aparecer provavelmente 
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nao e born, embora ocasionalmente possa ter conseqiiencias 
uteis. Embora preserve a comunidade, ela impede 0 progresso. 

Vamos supor que descobrimos que dada norma deixa a todos 
em situa~ao melhor do que estariam sem ela. Ainda falta urn 
grande passo ate a conc\usao de que a norma existe porque faz 
com que todos fiquem em situa~ao melhor. A nao ser que espe
cifiquemos 0 mecanismo pelo qual os beneficios nao-intencio
nais do comportarnento guiado por normas sustem a norma, essa 
visao e uma afirma~ao gratuita. A sele~ao natural poderia expli
car as normas de coopera~ao, embora nao nos ajude a compreen
der porque elas variam tanto entre as sociedades e assumem tan
tas formas diferentes: altrulsmo, dever, eqiiidade. De outra 
forma, nao vejo quaisquer candidatos plauslveis para 0 mecanis
mo pelo qual as conseqiiencias beneficas das normas as mantem 
no lugar. Infelizmente, nao posso propor qualquer outra explica
~ao de normas, tambem. As normas, no meu entender, resultam 
de propensoes psicol6gicas sobre as quais sabemos pouco. Em
bora eu pudesse contar uma hist6ria ou duas sobre como as nor
mas poderiam ter emergido,7 nada tenho a dizer sobre como 
realmente emergiram. 

7 Como fai Dotado no capitulo VIII, a inveja bern poderia ser favorecida pela se
le~!o natural. Algum comportamento guiado por normas e intimamente relacio
nado a inveja. Isso poderia dar urna hist6ria. Outra hist6ria evolucionAria e que 
o conformismo pode ter side uma eficiente estrategia de sobrevivencia para 
nossos ancestrais, embora mais tarde se tornasse urn obstAculo ao progresso. 
Talvez teoha side assim que 0 leopardo adquiriu suas manchas e 0 etiope a sua 
cor; e talvez nao. 
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AC;A.O COLETIV A 

EM Lake Wobegon Days Garrison Keillor descreve 0 Dia da 
Bandeira em sua cidade mltica. Herman, 0 organizador da 

parada, comprou uma quantidade de bones azuis, vermelhos e 
brancos e distribuiu-os as pessoas da cidade de modo que pudes
sem marchar atraves das ruas como uma Bandeira Viva, enquan
to ele se postaria sobre 0 teto do Edificio Central para tirar uma 
fotografia. Logo ap6s a guerra, as pessoas ficaram felizes em 
comparecer, porem mais tarde reconsideraram: 

Uma causa de ressentimento era 0 fato de que nenhum deles 
chegou a ver a Bandeira que estavam formando; a fotografia no 
jornal era ern preto e branco. Apenas Herman e Mr. Hanson 
chegaram a ver a Bandeira real, e alguns rneninos rnuito baixos 
para serem necessi\rios Iii ernbaixo. As pessoas queriam urna 
chance de subir para 0 telhado e testemunhar 0 espetaculo por si 
rnesrnas. 

"Como voces podem subir se devem estar aqui embaixo?" 
disse Herman. "Voces sohern ali para ver e niio vao ter nada 
para olhar. Nao basta saherem que estiio fazendo sua parte?" 

No Dja da Bandeira de 1949, exatamente quando Herman 
disse, "E isso! Fiquem assim agora!" urn dos vennelhos abriu 
urna brecha - subiu voando quatro lances de degraus ate 0 

telhado, inelinou-se e olhou demoradamente. Mesrno com 0 
buraco que havia deixado atriis de si, era urna visao magnifica. 
A Bandeira Viva enchia a rna ernbaixo. Uma Bandeira perfeita! 
as vermelhos Ilio brilhantes! Ele nao conseguia desviar os 
olhos. "Des~a para cit! Precisamos de urna fotografia!" herrou 
Herman. ''Como esta aparecendo?" gritavam-lhe as pessoas. 
"Inacreditavel! Nao consigo descreve-Io", disse ele. 
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Entiio assim todos tinham que dar wna olhada. "Niio!" disse 
Hennan, mas eles flZeram wna vota,ao e a coisa foi uniioime. 
Urn por urn, os rnernbros da Bandeira Viva subiram para 0 teto e 
admiraram-na. Era maravilhosa! Trazia Iagrimas aos olhos, 
fazia a gente refletir sobre este grande pais e no lugar de Lake 
Wobegon em tudo isso. As pessoas queriam ficar ali paradas 
durante toda a tarde e simplesrnente absorver a visao. Assim, 
quando a primeira hora se passou e apenas quarenta dos 
quinhentos haviam estado no alto, os outros ficaram mais e mais 
inquietos. "Depressa! Pare de ernbromar! Voce ja viu! Des,a 
para ca e de wna chance para alguern mais!" Hennan mandava 
as pessoas subirern em grupos de quatro, e depois dez, mas ap6s 
duas horas a Bandeira Viva tomou-se a Bandeira Sentada e 
depois corne,ou a erodir, a rnedida que os rnernbros que haviam 
dado wna olhada pensavam em dirigir-se para casa para 0 jantar, 
o que enfureceu os que ainda nao haviam subido. "Dez minutos 
mais!" gritou Hennan, mas dez minutos se transfonnaram em 
vinte e trinta, e as pessoas escapuliam e a Bandeira que ficou 
para 0 ultimo a ir ve-Ia era urna Bandeira perfurada por fogo de 
canhao. 

Em 1950 os Sons of Knute assumiram 0 Dia da Bandeira. 
Herman deu-lhes as caixas de bones. Desde entiio os Knutes 
conseguiram viirias Bandeiras boas, ernbora na maior parte dos 
anos 0 cornparecirnento tenha sido pobre. Voce precisa de ao 
rnenos quatrocentos para fazer urna boa. Em alguns anos, os 
Knutes estabeleciam uma regra de "nao olhar", em outros anos 
organizavam urn sorteio. Urn ano experimentaram com urn 
grande espelho segurado por dois hornens para fora da beira do 
telhado, mas quando as pessoas inclinaram as cabe,as para triis e 
olharam para cima, a Bandeira desapareceu, natura1mente. 

Os wobegonianos enfrentam urn problema de ~lio coletiva, 
mesmo que incomum. Cada urn e tentado a subir para 0 teto ou, 
na experiencia posterior, olhar para 0 espelho. Mas se todos fize
rem isso, a Bandeira se desfaz e nlio ha nada para se olhar.! Para 
resolver 0 problema, eles recorrem a tecnicas classicas de coor-

Frequentemente se fala de coopera~ao "se desfazendo" por causa de deser~Oes. 
A Bandeira Viva'oferece uma i1ustra~ao literal dessa frase. 
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dena,lio: impor uma regra de "nlio olhar", ir em tumos, fazer 
sorteios. A primeira nlio e muito satisfat6ria, uma vez que hii 
pouco sentido em formar uma Bandeira que ninguem pode ver.2 
As outras assegurarn que algumas pessoas observem, mas nlio 
tantas que nao fique nada para observar. Exigem, entretanto, 
coordena,lio centralizada, apoiada por san,oes ou ao menos pela 
autoridade. Neste capitulo discuto as solu,Oes descentralizadas 
para 0 problema da a,ao coletiva, reservando as solu,Oes centra
lizadas para 0 capitulo xv. 

Vamos definir uma a,lio coletiva urn pouco mais cuidadosa
mente. Suponhamos que cada membro de urn grupo tenha a es
colha entre empenhar-se numa certa atividade e nlio empenhar
se na mesma. 0 grupo tern urn problema de a,lio coletiva se for 

,melhor para todos se alguns 0 fizerem do que se ninguem 0 fi
zer, mas melhor para cada urn nao faze-Io.3 Pode ser ou nlio me
Ihor para todos se todos 0 fizerem do que se ninguem 0 fizer. E 
que todos 0 fa,am pode ser ou nao 0 melhor. Cooperar e agir 
contra 0 pr6prio auto-interesse de urn modo que beneficie a to
dos se alguns, ou possivelmente todos, agirem daquela forma. 

No mais conhecido problema de a~lio coletiva e melhor para 
todos se todos cooperarem. Esta e uma extenslio do Dilema do 
Prisioneiro, generalizado a partir de duas pessoas para grupos de 
qualquer tamanho. Na vida social ha inumeraveis exemplos des
sa perversa tendencia de a racionalidade individual gerar 0 de
sastre co1etivo. Aqui estlio alguns exemplos, para suplementar 
aqueles citados no capitulo X.4 E melhor para todos os traba
Ihadores se'todos fizerem greve por saliirios mais altos do que se 
ninguem 0 fizer, mas cada trabalhador se saira melhor perma-

2 Deus podia ve·la, ~ claro. Nas catedrais medievais muitos capit~is maravilho
sos estio tio alto que ningu~m pode ver os detalhes sem bin6culos, que nao ha
viam sido inventados quando elas foram construidas. Mas uma vez que Deus 
podia ve-Ios, isso nao importava. Os wobegonianos nao parecem ter tido 0 

mesmo fervor religioso. 
3 Aqui "methor" significa melhor pela visao puramente auto-interessada. "Me

IhoT para tooos" ~ uma frase ambigua. como ficarA claro mais adiante. 
4 A contrafinalidade estA estreitamente ligada ao problema da a~ao coletiva. 
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necendo no emprego. Se os outros fizerem greve, ele colheni 0 

beneficio do esfor~o deles sem pagar 0 pre~o, e se eles niio 0 fi
zerem, ele niio podera fazer nada por si mesmo. E melhor para 
todas as empresas de urn ramo, ou todos os membros da OPEP, 
se todos se fixarem numa cota de produ~ao ou num pre~o de car
tel do que se todos se comportarem competitivamente, mas cada 
urn tiver urn incentivo para sair fora. E melhor para todos os que 
vao diariarnente a cidade se lodos forem de onibus do que se to
dos forem de carro, mas para cada urn e sempre melhor ir de car
ro. E melhor para todos se ninguem jogar lixo no parque, mas os 
individuos niio tern incentivo para abster-se de jogar lixo. E me
lhor para todas as empresas se todas investirem em pesquisa e 
desenvolvimento, mas na ausencia de urn sistema de patentes 
pode ser melhor para cada empresa emprestar das oputras. Vo
tar, declarar sua renda corretamente, formar lobby para manter 
aberta a escola local, manter esta90es de radio publicas e juntar
se a urn movimento revolucionario conformarn-se a urn mesmo 
padriio. 

A Figura XIII.I mostra 0 caso mais simples do Dilema do Pri
sioneiro para muitas pessoas. Aqui as pessoas que fazem 0 que e 
melhor se todos 0 fizerem sao chamadas cooperadores; as outras 
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sao charnadas nao-cooperadores. As duas linhas mais grossas 
mostrarn como seus beneficios esperados variarn com' 0 numero 
de cooperadores.5 0 fato de que a nao-coopera9iio e individual
mente racional, em termos de beneficios egoisticos, e mostrado 
pelo fato de qua a linha mostrando a recompensa aos nao-coope
radores esta consistentemente acima da outra. Que e melhor para 
todos se todos cooperarem do que ninguem e mostrado pelo fato 
de que B estii acima de O. Como no Dilema do Prisioneiro de 
duas pessoas, 0 niio-cooperador unilateral ou participante inde
pendente obtem 0 maior beneficia C, enquanto que 0 pior resul
tado A e reservado para 0 cooperador unilateral. Se ha ao menos 
D cooperadores, eles fariio melhor por si mesmos do que se nin
guem cooperar. A linha fina mostra como 0 beneficia medio 
para todos os membros do grupo, cooperadores e niio-coopera
dores, varia com 0 numero de cooperadores. Por defini~iio, ela 
deve come~ar em 0 e terminar em B. 

A distiincia entre as duas curvas representa 0 custo (por coo
perador) da cooper~iio. Na figura 0 cuslo niio varia com 0 nu
mero de cooperadores, mas este e urn caso urn tanto atipico. 0 
custo da coopera9iio pode aumentar a medida que mais pessoas 
cooperarem. A medida que mais pessoas se juntam a carnpa
nhas de radio que pedem liga~oes telefOnicas, as linhas ficarn 
congestionadas eleva mais tempo para conseguir completii-las. 
o custo tarnbem pode decrescer: a medida que mais pessoas 
aderem a urn movimento revolucioniirio, as for~as do govemo 
devem distribuir-se mais esparsarnente. 

Esses dois casos sao mostrados na Fig. XIII.2, nos,diagramas A 
e B, respectivarnente. No caso A, 0 custo da coopera9iio aumen-

5 H6 duas maneiras pelas quais os cooperadores adicionais beneficiam os Qutros. 
Podem aumentar seja a quantidade do bern posto em disponihilidade. seja a 
probabilidade de que 0 mesmo seja tornado disponivel. Quando mais e mais 
pessoas usam 0 onibus para if ao trabalho em vez de irem em sellS pr6prios car
ros, 0 congestionamento diminui consideravelmente e lod05 ganham tempo. 
Quando mais e mais pessoas se juntam a urna campanha para manter aberta a 
escola local. as chances de que isso seja conseguido ficam muito melhores. 
Ambos os casos silo cobertos se pensannos nos beneficios como beneficios es· 
perados. 
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Figura XIII.2 

ta tao rapidamente que, a medida que mais e mais se juntam, 0 

custo excede nao apenas 0 beneficia ao cooperador, mas a soma 
total dos beneficios de todos. 1sso e mostrado pelo fato de que a 
curva de beneficio medio alcan9a seu ponto mais alto quando 
cerca de metade dos individuos coopera. No caso B, 0 custo da 
coopera9ao eo muito alto quando hii poucos cooperadores. Os pri
meiros cooperadores, na verdade, tomam a situa9ao pior. 

As Figs. XIII.l e XIII.2 sao atipicas pelo fato de que os benefi
cios da coopera9ao sao mostrados como constantes. Cada coope
rador adicional acrescenta a mesma quantidade ao bem-estar de 
todos. Na realidade, a situa9ao tipica eo que 0 primeiro e 0 ultimo 
contribuintes acrescentam pouco, enquanto que os que chegam 
no meio sao mais eficazes.6 Uns poucos revolucioniirios nao fa-

6 As expressOes "primeiro", "meio" e "ultimo" podem referir-se aos tempos em 
que cooperadores sucessivos se juntam (como na organiza~ao de urn movimen
to revolucionArio). Mas tambem podem referir-se a atos simultaneos de coope
ra~ao (como em vota'tOes). No ultimo caso, expressam urna compara'tao de 
duas Situ8'tOeS. Dizer que os ultimos votantes acrescentam muito po"eD ~ dizer 
que 0 beneficia criado numa Situ8't30 em que todos votarn t quase que inteira
mente igual ao beneficia criado quando quase todos votam. 
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Figura XIII.3 

zem muita coisa, mas quando quase todo mundo aderiu, faz pou
ca diferen9a se os poucos que nao estao comprometidos tambem 
o fizeram. As vezes a unanimidade e importante: uma iinica fir
ma que venda mais barato que urn cartel pode monopolizar 0 

mercado se tiver capacidade produtiva suficiente. Geralmente, 
entretanto, alguns poucos aventureiros independentes nao elimi
narao os beneficios. 

A Figura XIII.3 mostra esse caso, supondo que os custos de 
opera9ao sejam constantes. Ambos os fen6menos ilustrados nos 
diagramas A e B da Fig. XIII.2 sao observados. Com respeito ao 
beneficia medio, os cooperadores a esquerda de m causam mais 
mal do que bern, assim como os a direita de n. Ora, essa frase eo 
urn tanto enganadora. Quando os cooperadores fazem mais mal 
do que bern, eo por que 0 mal que fazem a si mesmos, atraves do 
custo de cooperar, excede 0 bern que fazem a todos os outros (e 
a si mesmos). Eles nao prejudicam outras pessoas efetivamente. 
A Figura XIII.4 ilustra casos nos quais atos de coopera9ao sao po
sitivamente prejudiciais. 

No caso A, atos unilaterais de coopera9ao causam danos a to
dos. Como foi mencionado no capitulo VI, 0 desarrnamento uni-
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lateral ilustra essa possibilidade. Atos individuais de rebelilio po
dem criar· urn pretexto para que as autoridades caiam nlio apenas 
sobre os rebeldes, mas tambem sobre os circunstantes. No caso 
B, os iiltimos cooperadores desfazem parcial mente 0 trabalho 
dos anteriores. No capitulo IV dei 0 exemplo da limpeza ap6s 
uma festa. Ou suponhamos que em tempo de guerra todos insis
tam em entrar para 0 exercito, de modo que nlio fique ninguem 
trabalhando nas indiistrias que sao vitais para 0 esfor~o de guer
ra. No caso C, e pior se todos cooperarem do que se ninguem 0 

fizer. Podemos imaginar que ap6s uma festa haja uma grande 
quantidade de lixo no gramado e que todos se precipitem para 
recolhS-lo, pisoteando 0 gramado no processo. Embora nlio seja 
urn Dilema do Prisioneiro para muitas pessoas, e urn problema 
de a~ao coletiva tal como a defini. 

Os problemas de a~ao coletiva surgem porque e dificil conse
guir que as pessoas cooperem para seu beneficio mutuo. "Resol
ver" 0 problema e atingir a coopera~ao mutuamente benefica. 
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Quando a coopera~ao universal for indesejaveJ,1 uma solu~ao 
deve definir quem deve cooperar e quem nao. As solu~Oes po
dem ser centralizadas ou descentralizadas, dependendo de reque
rerem indu~ao e for~a extemamente impostas. Solu~oes descen
tralizadas sao mais basicas que as centralizadas, uma vez que 
assegurar a concordancia com uma institui~lio central e em si 
mesmo urn problema de ~lio coletiva (capitulo xv). Quando, 
entretanto, a coopera~lio universal e indesejavel, e dificil deter
minar por meio de uma solu~lio descentralizada quem vai coo
perar e quem nao vai. Nesses casos, os mecanismos descentra
lizados podem render coopera~lio demasiada ou insuficiente. 
Como em Lake Wobegon, uma solu~lio centralizada pode ser 
necessaria. Isso sugere urn processo em dois passos: a a~ao co
letiva descentralizada com participa~lio universal estabelece uma 
institui~lio central com capacidade para for~ar a participa~lio se
letiva. A rela~ao entre greves e sindicatos e urn born exemplo. 
Antes que os trabalhadores estivessem organizados nlio era pos
sivel dirigir s6 alguns para a greve:era todos ou nenhum. 

As solu~Oes descentralizadas podem ocorrer por uma varieda
de de motiva~oes individuais: auto-interesse, altruismo, norrnas 
sociais ou alguma combina~lio dos mesmos. Ha dois equivocos a 
serem evitados ao tentar explicar 0 comportamento cooperativo. 
o mais cru e acreditar que exista uma motiva~lio privilegiada
auto-interesse, por exemplo - que explique tOdas as instancias 
da coopera~lio. Urn erro mais sutil e acreditar que cada instancia 
da coopera~lio pode ser explicada por uma motiva~lio. Na reali
dade, a coopera~lio ocorre quando e porque diferentes motiva
~oes se refor~am entre si. 

o auto-interesse poderia parecer uma motiva~ao improvavel, 
uma vez que 0 problema de a~lio coletiva e definido em parte 
pela clausula de que nlio e egoisticamente racional cooperar. E 
num problema isolado isso e efetivamente verdadeiro. Quando 
as mesmas pessoas enfrentam problemas de a~lio coletiva vezes 

7 Como no diagrama A da Fig. X1I1.2, na Fig. XlII.3 e em todos os tres diagramas 
da Fig. XIll.4. 
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e vezes repetidas, pode estar em seu auto-interesse cooperar, por 
esperan~a de reciprocidade, medo de retalia~ao ou ambos. Em 
intera~Oes repetidas, cada pessoa precisa escolher urn mecanis
mo de reafiio que Ihe diga 0 que fazer em qualquer inte~ao 
dada, em fun~ao do que ela e os outros fizerarn em intera~Oes 
previas. Vma fun~ao de rea~ao particularmente simples, "pagar 
na mesma moeda", diz as pessoas para come~arem cooperando 
na primeira rodada e entao cooperar em qualquer rodada pos
terior se e apenas se todos os outros cooperaram na rodada pre
cedente. Se todos adotarem esse principio, todos cooperarao em 
cada intera~ao. Sob certas condi\,Oes, a adO\'ao universal de "pa
gar na mesma moeda" e urn equilibrio. Se outros 0 adotarem, 
ninguem pode fazer melhor que adota-Io ele pr6prio. A ado\,ao 
universal do principio "nunca cooperar" tambem e urn equili
brio, embora inferior. 

As condi\,Oes nas quais as pessoas cooperarao por auto-inte
resse sao realmente rigorosas. as individuos devem nao ser mui
to miopes. Para serem movidos por retalia\,ao e retribui\,ao futu
ras, precisam importar-se com 0 futuro. Quando 0 fazem, 0 

auto-interesse de longo prazo pode substituir a moralidade ou as 
normas sociais, supondo-se que algumas condi\,oes adicionais 
sejam satisfeitas. as ganhos da coopera\,ao universal devem ser 
substanciais; 0 ganho da nao-coopera~ao unilateral nao dema
siadamente grande; e a perda da coopera\,ao unilateral, peque
na.s Finalmente, cada individuo deve estar real mente confiante 
de que os outros individuos sao racionais e plenamente informa
dos sobre a situa\,ao. Vma vez que nao M estrategia dominante, 
e1e nao adotara "pagar na mesma moeda" a nao ser que esteja 
certo de que outros farao isso tambem. Em grupos grandes, com 
muitas pessoas que nao conhecem umas as outras, esta ultima 
condit;!ao e de realiza\,ao improvave1.9 Muitas pessoas, se per-

8 Essas coloca~Oes sao aproximadas, mas podem ser tomadas precisas. 
9 Em alguns grupos pequenos. bastante unidos, isso pode ser realizado. A comu

nidade dos banqueiros ocidentais aparentemente consegue manter uma frente 
unida diante dos parses devedores do Terceiro Mundo pela crentra de que uma 
(mica deseIY30 desmancharia tudo. 
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guntadas por que cooperam, provavelmente responderiam que 
fazem assim porque outros cooperaram no passado, mas isso e 
mais reflexo de uma norma de eqUidade do que urn mecanismo 
de re~ao num equilibrio auto-interessado. 

Acredito, por isso, que a maior parte da cooperat;!ao e devida a 
motivat;!Oes nao-egoisticas de uma especie ou de outra. Tipica
mente, varias motiv~Oes coexistem e refor\,am umas as outras. 
Para ilustrar essa proposit;!ao, voltemos ao que acredito ser 0 

caso tlpico de a\,ao coletiva, ilustrado pela Fig. XIlI.3, e suponha
mos que os individuos tenham as varias motivat;!Oes nao-egoisti
cas discutidas no capitulo VI. Alguns sao kantianos: querem fa
zer aquilo que seria melhor se todos 0 fizessem. Alguns sao 
utilitaristas: querem promover 0 bern comum. Alguns sao 
motivados pela norma da eqUidade: eles nao querem andar de 
carona na coopera\,ao dos outros, mas tambem nao querem coo
perar quando poucos outros 0 fazem. Nunca ha muitos kantia
nos, mas suponhamos que seu numero seja m. Enquanto 0 nume
ro de outros cooperadores esteja entre men, urn utilitarista 
tambem desejaria cooperar, uma vez que nesse intervalo cada 
ato adicional de coopera\,ao aumentaria 0 beneficio medio. as 
kantianos poderiam agir como gatilho ou catalisador para 0 com
portamento utilitarista, e os utilitaristas como multiplicador para 
os kantianos. 

as utilitaristas poderiam agir eles pr6prios como catalisador 
para pessoas que sao motivadas pela norma da eqUidade. Para 
cada urn dos ultimos, M certo numero de outros cooperadores 
que serao induzidos a coopera\,ao. Alguns sao facilmente induzi
dos a cooperat;:ao pela vergonha, enquanto outros se aproximam 
apenas quando quase todos ja aderiram. Para alguns, a soma to
tal de kantianos e utilitaristas pode ser suficiente. Para outros, a 
soma total dos kantianos, utilitaristas e aqueles que foram indu
zidos pela soma total de kantianos e utilitaristas pode ser sufi
ciente. E assim por diante. Dependendo da constelat;!ao de moti
v~oes, a reat;!ao em cadeia pode continuar em frente ate a 
cooperat;:ao universal ou parar antes dela. Como a norma da 
eqUidade e insensivel a resultados nao hii nada para impedi-Ia de 
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continuar ate 0 fim mesmo que fosse melhor para todos que nlio 
o fizesse. 

Na vida real, ninguem age como utilitarista, mesmo se apenas 
porque e dificil imaginar a forma da curva dos beneficios me
dios. Mas hi! evidencia de que algumas pessoas tern 0 instinto 
caracteristicamente utilitario de cooperar mais quando outras fa
zem menos, e vice-versa. 1O A norma de eqiiidade, naturalmente, 
aponta numa dire~iio exatamente oposta. 0 kantianismo por de
fini~lio nlio e sensivel ao que os outros fazem. Quase nada e co
nhecido sobre a distribui~lio dessas motiva~6es na popula~lio e 0 

modo pelo qual elas interagem para produzir coopera~lio descen
tralizada. 

10 Isso se aplica mesmo quando as decisoes sao tomadas simultaneamente. se es
colhas simultaneas tiverem que ser feitas em muitas ocasi5es sucessivas. A de
cisao de votar ou nao em dada elei~ao pode depender da afluencia a ultima elei
~ao. Assim poderiam ser gerados ciclos politicos do tipo teia de aranha. 
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NEGOCIAC;AO 

EXISTEM dois tipos de coopera~ao. Em urn deles, faz sentido 
falar sobre atos individuais de coopera~lio. No outro, a uni

dade biisica e urn padrlio cooperativo de comportamento - urn 
conjunto de atos de coopera~lio. Remover 0 lixo do parque ou 
pagar os pr6prios impostos sao exemplos do primeiro. Sao atos 
que beneficiam outros, mesmo se ninguem mais cooperar. A 
Bandeira Viva ilustra 0 segundo. Se urn unico individuo saisse 
para a rua com, digamos, urn bone vermelho na cabe~a, nao be
neficiaria a ninguem. E preciso urn numero substancial de pes
soas para formar qualquer coisa que se pare~a a urn padrao de 
bandeira, 1sso e coopera~ao no sentido literal, cotidiano, que sig
nifica cooperar com outras pessoas - dando-lhes as mlios e ca
minhando lado a lado com elas. Ou consideremos a coopera~lio 
de trabalhadores e capitalistas na produ~ao. 0 trabalho sozinho 
ou 0 capital sozinho nao produzirlio qualquer valor. Para faze-lo, 
devem interagir na produ~lio. Os beneficios da divislio do traba
Iho sao mais urn exemplo. Vma firma que se especialize na im
pressao de livros sera improdutiva a nlio ser que haja outra firma 
que se especialize em composi~lio tipografica. Neste capitulo 
considero a coopera~ao nesse segundo sentido, interativo. 

A coopera~ao bem-sucedida nesse sentido requer a solu~ao de 
dois problemas. Em geral, deve haver urn mecanismo para divi
dir os beneficios da coopera~ao. Em casos onde a coopera~ao 
universal e sem sentido, deve haver tambem urn mecanismo para 
decidir a quem deve ser permitido viajar de carona. Cada proble
ma pode ser resolvido de modo descentralizado ou centralizado. 
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z utilidade de I 

o mecanismo descentralizado, t6pico deste capitulo, e a nego
ciariio.! No pr6ximo examino os mecanismos centralizados. 

Os problemas mais simples da negocia~ao envoI vern apenas 
duas pessoas. Estas poderiam ser 0 vendedor e 0 comprador de 
uma casa negociando sobre 0 pre~o, urn casal em vias de se di
vorciar negociando sobre a cust6dia das crian~as, urn sindicato e 
urn empregador negociando sobre 0 nivel dos salarios, ou dois 
paises negociando sobre como tra~ar a fronteira entre eles. Po
dem ocorrer diversos resultados, incluindo aquele em que as par
tes nao chegam a alcan~ar a concordfulcia. Cada resultado possi
vel proporciona certo nivel de utilidade para cada parte. 

Na Fig. XIV. I as combina~5es de utilidades possiveis encon-

A negocia93o tamb~m pode ser necessfiria para aIcan~ar a coopera93o no pri
meiro sentido, individualistico. Se nao M sentido em todos removerem 0 tho 
do gramado, a negocia93o pode se estabelecer sobre quem deveria ficar isento. 
Se algumas pessoas ganham menOs au sofrem mais por causa da coopera~ao. a 
negocia9iio pode referir-se t\ extensao da compens393o que devem reeeber. 
Tudo 0 que est;\ dito sabre a negocia93o oeste capitulo aplica-se tamMm a tais 
casas. 
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mae obtem ambos 

tram-se no conjunto S, ligadas pelos dois eixos e a curva. Se as 
partes nao alcan~am a concordfulcia, suas utilidades sao repre
sentadas pelo ponto de discordfulcia d. Naturalmente, as partes 
podem fazer muito melhor se concordarem do que se deixarem 
de concordar. A pr6pria multiplicidade de concordfulcias possi
veis pode, entretanto, evitar que qualquer uma delas seja reali
zada, uma vez que cada parte gostaria de uma concordfulcia que 
favorecem seu interesse. (Outros detalhes da figura sao expli
cados mais adiante.) 

A negoci~ao sobre a cust6dia de crian~as pode ser usada 
como ilustra~ao. Aqui supomos que 0 objeto da negoci~ao seja 
obter a cust6dia de duas crian~as, uma menina e urn menino. Hi! 
quatro resultados basicos: 0 pai obtem a cust6dia de ambas as 
crian~as; a mae obtem a de ambas; 0 pai obtem a do menino e a 
mae a da menina; 0 pai obtem a da menina e a mae a do menino. 
A utilidade desses reultados para os pais e representada pelos 
vertices na Fig. XIV.2 

o pai esta mais preocupado em obter a cust6dia do menino, 
enquanto que a mae gostaria muito de obter a cust6dia de am-
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bos. Adicionalmente, ha diversos resultados mistos, proporcio
nando utilidades que correspondem as linhas entre os vertices e 
a pontos interiores. Os resultados mistos sao gerados de duas 
maneiras. Pode haver sorteios que atribuam vanas probabili
dl!-:Ies aos resultados basicos, ou pode haver resultados basicos 
combinados a pagamentos por fora. As negocia90es sobre cust6-
dia sao com freqiHlncia ligadas a negocia90es financeiras. 0 
ponto de discordancia e 0 que ira acontecer se as partes forem a 
juizo. Supus que a corte podera atribuir igualmente ao pai ou a 
mae a cust6dia das duas crian9as, de modo que, do ponto de vis
ta deles, e como se a corte lan9asse uma moeda para decidir en
tre esses dois resultados. Os resultados do triangulo definido por 
A, B e 0 ponto de discordfmcia sao melhores para ambos os pais 
do que uma solu9ao imposta pela corte. Notemos que urn dos re
sultados basicos e pior para ambos que 0 resultado da discordan
cia. 

o resultado depende do mecanismo de negociafiio que deter
mina a seqii~ncia de propostas e contrapropostas. 0 mecanismo 
pode ser abstratamente pensado como urn dispositivo que, para 
cada par (S, d), escolhe urn resultado em Sa ser realizado. 0 re
sultado estara em alguma lugar a nordeste do ponto de discor
dfulcia, uma vez que nenhuma parte ira aceitar urn resultado que 
Ihe d~ menos do que 0 que ele ou ela poderia conseguir deixando 
a mesa de negocia(iao. Sabemos como vlirios elementos da situa
(iao afetam 0 resultado quando as outras coisas sao mantidas 
constantes, mas isso nao e 0 mesmo que ser capaz de dizer qual 
sera 0 resultado, todas as coisas consideradas. Segue-se uma bre
ve discussao desses mecanismos parciais.2 

Urn elemento que dirige os negociadores para a concordfulcia 
eo custo de negociar. Manter urn aparelho para negocia(iao, com 
funcionanos pagos ou advogados dispendiosos e caro. A prote
la(iao da concordfulcia e cara em si me sma se as partes pre-

2 A teoria da barganha sendo urn tema urn tanto arcano, a exposiIJ3.o seguinte 
estA ainda mais afastada da anAlise rigorosa do que em qualquer outra parte 
deste livro. 
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ferirem ter os beneficios mais cedo do que mais tarde, como 
ocorre com a maioria das pessoas.3 Se as partes nao estiverem 
negociando sobre urn bolo que encolhe; poderao continuar dis
putando para sempre. A parte com mais recursos pode benefi
ciar-se pela procrastina(iao deliberada, sabendo que a outra pre
feriria a1can(iar urn acordo desfavoravel mais cedo que urn mais 
favoravel mais tarde. Nas negocia(iOes sobre div6rcio, 0 marido 
com freqiiencia for~a a mulher a aceitar uma solU9ao desfavora
vel porque ela nao pode arcar com 0 pagamento a urn advogado. 

Outro elemento que pode for9ar 0 acordo e 0 usa de amea9as. 
Urn sindicato pode amea9ar entrar em greve, na esperan(ia de 
que a empresa seja detida pela perspectiva de perder produ9ao e 
talvez consumidores. Apostando na preocupa9ao da mae com 0 

bem-estar da crian9a, urn pai poderia dizer que nao tera nada a 
ver com a crian(ia na eventualidade de a mae obter a cust6dia. 
Essa amea(ia nao seria muito verosslmil. Se 0 pai estli suficiente
mente preocupado para querer a cust6dia, ele quereria ver seu fi
lho caso a mae ficasse com ele. A amea(ia do sindicato poderia 
ser mais verosslmil se 0 mesmo tivesse algum fundo de greve e 
se os trabalhadores nao estivessem demasiadamente sobrecarre
gados por presta(ioes de hipotecas e coisas semelhantes. Uma 
mane ira de fazer uma amea9a verosslmil e pre-comprometer-se 
a executli-la, mesmo se nlio for do interesse da pessoa faze-Io 
quando 0 momenta chegar. 

As normas sociais tambem podem emprestar credibilidade a 
amea(ias que de outro modo pareceriam vazias. Consideremos 0 

jogo i1ustrado pela Fig. XIV.3. Com jogadores racionais 0 resulta
do desse jogo sera (2, 2). 0 jogador I move-se para a dire ita, an
tecipando que II se movera entao para a esquerda. Embora II pu
desse amea(iar mover-se para a direita se I se mover para a 
direita, a amea(ia nlio e verossimil. Vamos supor, entretanto, que 
II seja urn "homem de honra", conhecido por nunca fazer uma 
amea(ia vazia ou quebrar uma promessa. Nesse caso, a amea(ia 
de mover-se para a direita se I se mover para a direita e verossi-

3 VercapituJov. 
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Figura XIV.3 

mil else movera para a esquerda se for racional. Se I tambem 
for movido por urn c6digo de honra que the diz para jamais per
mitir que levem vantagem sobre ele, mover-se-a para a direita 
preferindo uma perda do que dobrar-se a amea~a. Como resulta
do, ambos se saem pior do que se sairiam caso I se mostrasse ra
cional. 

Efeitos similares podem ser produzidos por normas de distri
bui~iio. Consideremos a Fig. XIV.4. Jogadores racionais conver
girao para (3, 1). Qualquer amea~a de II de ir para a direita niio 

I 

(2'{~ 
I 

/'" (3,1) (0,0) 

Figura XlV.4 
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sera verossirnil. Vamos supor, entretanto, que II seja movido por 
uma norma igualitaria. Nesse caso, ele poderia estar disposto a 
prejudicar-se por despeito: preferiria niio receber nada a aceitar a 
distribui~iio niio-igualitaria. Sabendo disso, I se movera para a 
esquerda, se for racional. Mais uma vez, entretanto, I tambem 
poderia ser movido por considera~oes normativas. Ele poderia, 
por exemplo, acreditar numa norma de eqiiidade que justifique 
recompensa desigual para contribui~oes desiguais. Se I acreditar 
ter feito uma contribui~iio maior do que II, ele tambem poderia 
preferir niio receber nada a aceitar a distribui~iio igualitaria. 

o acordo e facilitado se urn resultado e especialmente salien
teo Quando dois paises estiio negociando sobre a sua fronteira 
comum, sua tarefa e grandemente facilitada se ha urn rio que 
passa pela regiiio limitrofe. Quando urn pals emergindo do do
minio colonial deve escolher urn idioma oficial, 0 idioma do po
der colonial pode ser 0 unico aceitavel a tribos coni dialetos 
muito diferentes. Quando ha dois contendores por um trono real, 
urn regime republicano pode ser a unica coisa sobre a qual con
cordam. A divisiio igual de beneficios de cooper~iio nem sem
pre e urn conceito significativo, mas quando 0 e sempre emergi
ra como 0 ponto focal de concordfulcia.4 A for~a dos precedentes 
tambem e muito grande. Mesmo quando 0 poder de barganha re
lativo das partes foi modificado, a pura dificuldade de encontrar 
urn novo acordo pode manter 0 antigo vivo. As vezes esses re
sultados salientes competiriio urn com 0 outro. Vma parte ira di
zer, "Vamos dividir igualmente", e a outra, "Vamos fazer como 
fizemos 0 ano passado". 

Numa situa~iio transparente, esses mecanismos podem for~ar 
urn acordo imediato. Embora 0 resultado venha a ser moldado 
pelas amea~as verossimeis que as partes puderam fazer, niio ha 
necessidade de cumpri-las. Quando as partes sentam-se para ne
gociar, 0 resultado e uma conclusiio previamente tomada. Isso 

4 Quando 0 objeto cia negocia~ao 6 indivisivel. sorteios com probabilidades 
iguais podem servir A mesma fun~ao. exceto pelo fato ser dificil evitar que a 
parte perdedora renegue 0 neg6cio. 
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niio significa que niio haja a~iio, apenas que ela esta deslocada 
para 0 estagio anterior no qual as partes tentam arranjar a organi
za~iio da negocia~iio a seu favor. Para ficar menos vulneravel a 
ame~as, 0 sindicato ira aumentar os fundos de greve e a empre
sa aumentara os estoques. A empresa pode escolher tecnologia 
inferior, se os melhores metodos de produ~iio envoI vern maqui
naria que a deixe especialmente vulneravel a greves ou a sabota
gem. Ou a empresa poderia contratar preferencialmente funcio
niirios casados, que siio propensos a ter altos pagamentos de 
hipotecas e siio assim menos inc1inados a ficar em greve. Essa 
especie de manobras para colocar-se em posi~iio e perdularia. E 
uma lecnica de aumentar a fatia do bolo a custa de reduzir 0 ta
manho do bolo. Sob certas circunstilncias, os funcionarios irao 
querer persuadir a empresa de que niio entrariio em greve, de 
modo que a empresa niio precisa engajar-se nessas praticas per
dularias que reduzem 0 total a ser partilhado. Para ter 0 efeito 
desejado, uma promessa de niio fazer greve teria que ser tomada 
verossimil, por exemplo niio aumentando 0 fundo de greve ou 
firmando urn compromisso. 

Geralmente, entretanto, 0 contexto da negocia~iio esta longe 
de ser trans parente. As partes tern conhecimento incompleto 
uma sobre a outra, e como resultado nenhum acordo pode ser 
atingido. Se 0 vendedor acredita que 0 comprador esta disposto a 
pagar ate cern mil d6lares por uma casa, quando na realidade ele 
pagara no maximo noventa mil d6lares, nenhum neg6cio sera fe
chado mesmo que 0 vendedor esteja preparado para vender por 
apenas oitenta mil d6lares. 0 sindicato pode acreditar que a em
presa esteja em melhor forma finance ira do que esta. 1sso niio e 
simplesmente incerteza comum. E agravado pelo fato de que 
cada parte tern, e sabe que a outra parte tern, urn incentivo para 
falsear suas preferencias. Se a firma diz estar em rna situa~iio, 0 

sindicato recusara facilmente a afirma~iio como movimento roti
neiro de negocia~iio. Todos os advogados que lidam com div6r
cio sabem que os pais com freqiiencia fingem interesse pela cus
t6dia para for~ar urn acordo financeiro favoravel. 

Urn aspecto paradoxal da incerteza esta refletido na frase de 
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Groucho Marx: "Eu niio seria s6cio de urn c1ube que me acei
tasse como s6cio". As vezes 0 pr6prio fato de uma negocia~iio 
ser realizada sugere que ela era desfavoravel. 1maginemos que 
num mercado oriental voce encontre urn tapete que acredita ser 
urn genuino Uphistiio, que, na sua opiniiio, valeria cinco mil d6-
lares em Nova York. Voce reaImente niio pode arcar com ele, 
mas tambem niio quer perder a oportunidade de barganhar. Voce 
se compromete oferecendo quinhentos d6Iares, niio acreditando 
realmente que a oferta seja aceita. Para sua grande surpresa, a 
mesma e aceita sem maiores regateios. Voce vai embora com 0 

tapete e uma estranha sensa~iio de que e born demais para ser 
verdade, pois, teria a oferta sido ace ita se 0 tapete fosse genu
ino? Essa "maldi~iio do vencedor" acontece porque a aceita~iio 
da outra parte the proporciona uma nova informa~iio que, se 
voce a tivesse antes, teria impedido que voce fizesse a oferta. A 
moral e: nunca fa~a uma oferta da qual se arrependera caso seja 
aceita.5 

Vamos mudar 0 foco, da discussiio de se urn acordo ira ser al
can~ado para a questiio de qual acordo sera a1can~ado. Com fre
qiiencia 0 resultado da negocia~iio reflete a justi~a de acordo 
com Siio Mateus: aquele que tern deve ser dado. Consideremos 0 

exemplo da divisiio de mil d6lares do capitulo XI. Suponhamos, 
ao contrario do que supus ali, que os do is possam comunicar-se 
e discutir sobre a divisiio. Se urn for rico e 0 outro pobre, 0 pri
meiro ficara com a parte do leiio. Uma vez que niio precisa real
mente do dinheiro, pode rec1amar, digamos oitocentos d61ares e 
dizer ao outro: "E pegar ou largar". Como 0 outro precisa do di
nheiro, aceitara. Similarmente, pessoas que sao avessas ao risco 
ou miopes se sairiio pior do que aquelas a quem niio importa jo
gar ou esperar.6 

Urn problema niio resolvido refere-se ao impacto da faixa de 
altemativas sobre 0 resultado final. Suponhamos que na Fig. 

5 0 julgamento de Saloma.o ~ outra ilustra~ao de como 0 modo de negociar pode 
revelar preferencias. 

6 A averslio ao risco e a miopia poderiam seT efeitos da pobreza. mas tamMm 
poderiam surgir independentemente desta. 
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XIV.! as partes tenham concordado com 0 resultado s. Outro par 
de negociadores enfrenta situa"ao similar, exceto pelo fato de 
haver menos resultados possiveis. Especificamente, 0 conjunto S 
esta truncado pela linha horizontal que come,.a em B, de modo 
que apenas resultados abaixo dessa linha sao exeqiliveis. Poderia 
tratar-se de urn sindicato e uma empresa negociando sobre a ex
tensiio da jomada de trabalho, com a linha representando urn li
mite superior legalmente imposto. A questiio e se 0 resultado 
sera diferente quando 0 conjunto esta truncado. Uma ideia intui
tivamente plausivel e que nao pode importar se as partes perde
rem alguns resultados possiveis que de qualquer modo nao esco
lheriam. Uma vez que sera 0 resultado no problema maior de 
negocia"ao e permanece exeqiiivel no problema menor, 0 mes
mo deveria ser 0 resultado do problema menor tambem. 0 resul
tado deveria ser "independente de altemativas irrelevantes".7 
Outra ideia plausivel e que 0 poder de barganha das partes de
pende em parte do melhor resultado que estas possam alcan"ar. 
Mas essas ideias sao contradit6rias. 

Consideremos novamente a Fig. XIV.I. No conjunto S comple
to, 0 melhor que II pode alcan"ar para si e w, uma vez que I nao 
aceitani menos que x. Similarmente, I nao pode ter esperan"as 
de obter mais que z, porque II nao aceitara menos que u. No con
junto truncado, 0 melhor resultado de II e v. Parece plausivel que 
o resultado final deva ser sensivel ao melhor resultado que as 
partes podem alcan"ar. Nao e justo que uma parte deva obter 
quase 0 maximo que poderia obter, enquanto que a outra deve se 
contentar com muito menos. No conjunto truncado esperariamos 
que 0 resultado mudasse a favor de I, uma vez que II chegaria 
perto de seu maximo caso 0 resultado permanecesse em s. Urn 
modo de especificar essa ideia e que 0 ganho das partes, compa-

7 Com respeito A escolha individual este ~ urn principio realmente compulsivo. 
Suponhamos que 0 cardA-pio de urn restaurante ofrere~a tres altemativas: hife, 
frango e pizza. Eo decido pedir frango. mas quando 0 garc;~o me diz que nAo hA 
mais pizza, mudo de ideia e pec;o bife. A DaO ser que a n30-diponibilidade de 
pizza me revele alga sobre a prov.hel qualidade do frango. esse comportamen
to e irracional. 0 principio e mais controverso em contextos de negocia~30. 
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rado com 0 ponto de discordancia, deveria ser proporcional as 
quantidades maximas que elas poderiam alcan"ar. Na Fig. XIV.I, 
o resultado deveria ser s no conjunto completo e r no conjunto 
truncado. Mas isso vai contra a independ€ncia de altemativas ir
relevantes. 0 problema esta, como eu disse, irresolvido. Talvez 
o consenso entre os estudiosos seja que as pessoas racionais nao 
levam em conta as altemativas irrelevantes, mas que as pessoas 
reais 0 fazem. 

Problemas de negocia"ao tambem surgem em grupos maiores. 
As vezes e im1til ou mesmo prejudicial se todos_ participarem 
numa tarefa cooperativa. Decidir quem deve ganhar uma carona, 
e quanto deve ser pago aos cooperadores sao temas de negocia
~ao. Os sistemas legais podem ser estabelecidos de diferentes 
modos. E menior para todos que haja alguma lei do que nao ha
ver nenhuma, mas cada arranjo legal em particular ira beneficiar 
alguns mais que outros. A negocia"ao e necessaria para alcan"ar 
o acordo. Mesmo que todas as empresas de uma industria con
cordem na necessidade de limitar a produ"ao, devem negociar 
sobre as cotas de produ"lio. Os sindicatos que pertencem a uma 
organiza"ao central devem negociar entre si para coordenar suas 
reivindica"oes antes de negociarem com os empregadores. Os 
partidos que entram num govemo de coalizao negociam sobre 
qual deve ficar com que ministerios. A constitui"ao norte-ameri
cana foi parcialmente resultado de negocia"ao. Alexander Ha
milton propOs que a representa"ao no congresso fosse baseada 
somente no numero de habitantes livres de cada estado. Os esta
dos do suI queriam que cada pessoa, escrava ou livre, contasse 
plenamente. 0 resultado foi urn meio termo: cada escravo conta
ria como tr€s quintos de pessoa. 

A negocia,.ao entre muitas pessoas pode fracassar facilmente. 
Quando ha muitos arranjos mutuamente beneficos, com diferen
tes ganhadores e perdedores, ninguem quer ser 0 perdedor. A 
verdadeira multiplicidade de acordos cooperativos pode evitar 
que qualquer urn deles se ja realizado. Pode ser uma vantagem se 
urn dos negociadores for suficientemente forte para impor seu 
resultado preferido, nao atraves de for~a mas simplesmente di-
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zendo aos outros para pegarem ou largarem. Por ser forte, im
porta-lhe menos que urn acordo seja a1can~ado, e portanto seu 
ultimato e mais verossimil do que seria caso colocado por urn 
dos outros. Uma ordem tendenciosa e preferivel it anarquia. Urn 
resultado naturalmente saliente tambem pode pennitir que as 
partes cheguem a urn acordo. Representa~iio igual de todos os 
partidos no govemo ou de todos os estados no senado pode cons
tituir pontos focais de acordo. 

A negocia~iio entre mais de duas pessoas e quantitativamente 
diferente da negocia~iio entre duas pessoas, pelo fato de que per
mite a fonna~iio de coalizoes. Na negocia~iio entre his partes, 
duas partes podem aliar-se contra a terce ira. A politica britfulica 
do seculo XIX e urn caso c1assico. A aristocracia proprietiiria de 
terras e os capitalistas industriais aliaram-se contra os traba
lhadores para manter os salarios baixos na industria de mine
ra~iio, na quaI ambas as classes de propretiirios tinham interesse. 
Os capitalislas e os trabalhadores aliaram-se contra os proprie
tiirios de terras para repelir as Leis do Trigo, as quais, protegen
do os cultivadores britanicos, resultavam em cereal caro. Para 
obter 0 apoio dos trabalhadores nesse assunto, os senhores de 
terras prometeram-lhes ajuda na luta pela jomada de dez horas. 
Atualmente, a politica constitucional e a politica intemacional 
of ere cern numerosas instancias de constru~iio de coalizOes. 

Mesmo quando nenhuma coaliziio e fonnada, a possibilidade 
de uma ser fonnada pode levar ao resultado da negocia~iio. Su
ponhamos que varias pessoas estejam negociando sobre como 
distribuir os beneficios de urn empreendimento cooperativo e 
que certa distribui~iio seja proposta. Se uma coaIiziio menor no 
grupo puder fazer melhor por si mesmo retirando-se do empre
endimento conjunto para estabelecer seu pr6prio empreendimen
to, menor, a distribui~iio proposta niio sera aceita. Uma distri
bui~iio aceitiivel ou estiivel e aquela que niio cria nenhum 
incentivo para retirada para qualquer coaliziio. As vezes ha mui
las distribui~Oes com essa propriedade: uma negocia~iio ulterior 
deve ter lugar entiio para detenninar qual delas deve ser realiza
da. As vezes niio ha distribui~Oes com essa propriedade. Urn 
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exemplo e urn jogo no qual e dito a tres jogadores que eles po
dem dividir mil d6lares da mane ira que desejarem. 0 metoda de 
decisiio e 0 voto da maioria. Entiio, qualquer distribui~iio pro
posta pode ser bloqueada por uma coaliziio. Se for propos to, por 
exemplo, (50, 50, 0), a primeira e a terce ira pessoas podem blo
quea-lo propondo (75, 0, 25). Isso, por sua vez, pode ser blo
queado pela segunda e terce ira pessoas propondo (0, 50, 50). E 
assim por diante. 

A teoria das coalizOes e urn t6pico tecnicamente fonnidavel, 
dificil de transmitir por simples exemplos e raciocinio intuitivo. 
Vou deixa-la, par isso, neste ponto. Afortunadamente, em certo 
sentido niio se perde muito, uma vez que a teoria tern poucos re
sultados robustos. Em outro sentido, natural mente, isso e urn 
grande infortunio, porque negocia~oes e fonna~iio de coalizOes 
siio fatos muito importantes da vida social. 
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A s institui"Oes evitam que a socieda<!~s_~_(!~lTIantele, desde 
que haja algo paraevitar queas institui~oes "seoesmante

lem. Por urn lado, as institui90eS nos protegem contra as conse
qiiencTas destrutivas da paixiio e dQ autQ~inter~sse, m"llS.ci>! outro 
lado, as pr6prias instituiyoes correm 0 rtsco de ser minadaSj5elo 
auto-inten:sse, a "ferrugem das sociedades", como" 0" chainou 
TOcquevi11e. Uma instituiyiio apresenta como se fora duas faces. 
Parece agir, escolher e decidir como se fora urn grande indivi
duo, mas tambem e criada e formada por individuos. Cada face 
merece atenyiio. Embora a ultima seja mais fundamental, come-
~o com a primeira face, mais familiar. . 

Para esse prop6sito, uma instituiyiio pode ser definida como 
urn mecanismo de imposiyiio de regras. As regras-govemam 0 

comportamento de urn grupo bern definido de pessoas, por meio 
de san~Oes extemas, formais. 0 contraste aqui implicado e com 
as normas sociais, que impoem regras por meio de sanyOes ex
temas, informais, e com regras intemalizadas. Urn policial pode 
multar-me se eu jogar lixo no parque. Se niio houver policiaJ nas 
imedia~Oes, outras pessoas podem olhar-me ferozmente. Se niio 
houver outras pessoas nas imediayoes, minha pr6pria conscien
cia pode ser impedimento suficiente. 

As instituiyoes podem ser privadas ou publicas, dependendo 
da natureza das sanyoes. As instituiyoes privadas inc1uem em
presas, sindicatos, organizayoes religiosas e universidades. A 
principal sanyiio a sua disposiyao e a expulsiio do grupo. Para fa
zer as pessoas aderirem, elas of ere cern beneficios que variam 
desde salarios ou diplomas ate a absolviyiio de pecados. As ins-
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tituiyoes publicas inc1uem 0 Congresso, a Comissao de Seguri
dade e Interciimbio, a Suprema Corte e 0 Conselho de Educayao. 
Suas sanyOes, apoiadas pelo sistema de aplicayiio das leis, in
c1uem subsidios, taxas, multas e prisiio. As regras que vigoram 
inc1uem leis, decisoes judiciais, decretos administrativos e or
dens executivas. 

As institui~Oes nos afetam de muitas maneiras: foryando-nos 
ou induzindo-nos a agir de certas maneiras; foryando-nos a fi
nanciar atividades pelas quais nao pagariamos de outro modo; 
capacitando-nos a fazer coisas que nao poderiamos fazer de ou
tro modo; por tomar mais dificil para n6s fazer coisas do que se
ria de outro modo; e mudando 0 contexto das negociayOes entre 
partes privadas. Considerarei esses mecanismos nessa ordem. 

Modificar 0 comportamento pelo uso da forya e 0 aspecto 
mais-notlivel das instituiyoes. Aqui-"forya" significa qualquer 
ayaooesignada a tomar uma pratica indesejavel mais cara para 
aqueles que poderiam sentir-se tentados a empenhar-se nela. As 
instituiyOes publicas, particularmente, ap6iam-se forte mente nes
se modo de impor suas regras. Suponhamos que 0 estado aplique 
urn imposto sobre bebidas para evitar que as pessoas bebam. 
Isso envolve dois tipos de forya. 0 estado usa a forya contra os 
compradores de bebidas tomando 0 habito de beber mais caro, 
mas tambem usa a forya contra os vendedores, tomando mais 
caro ou arriscado vender bebidas contrabandeadas. Se 0 prop6si
to do imposto e simplesmente gerar renda, apenas 0 segundo 
tipo de forya esta envolvido. A renda do estado, tipicamente, e 
usada para financiar bens publicos que de outro modo nao se
riam produzidos, tais como conhecimento cientifico basico ou 
defesa nacional. 

As institui~Oes privadas tambem usam forya, e nao apenas 
ameayando de expulsao. Uma associa~iio de empregadores pode 
multar empresas-membros que violem suas instruyOes sobre ate 
que ponto podem ir em concessoes salariais. Uma firma pode 
punir urn empregado negligente negando-Ihe cargos ou promo
yOes. Uma igreja pode punir 0 div6rcio recusando-se a tomar 
parte em novos casamentos. A ameaya ultima e a expulsiio, de-
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missao ou excomunhao, mas usualmente a institui~ao tern urn 
espectro mais amplo de san~oes. 

Enquanto u. for~pretende .. tomar 0 comportarnento in.<IEse
jliveI.m1!is dispendioso,aindu9lio funciona tOI11:ingou!p cpm
p0rtamentogesejay;:lmenos dispeQc:iios(). 0 estado oferece isen-
90es ·de impostos para investimentos ou doa90es beneficentes.I 
Subsidia firmas em regioes perifericas ou universidades que 
aceitam alunos de grupos minoritarios. Em alguns paises ajuda 
os fazendeiros a cultivarem a terra, em outros a nlio a cultiva
rem. ComJre_qlle.nciahau.ma escolha entreaJon;ae a. indu9jio. 
Nas sOciedades modemas, votM €geralmente voluntario, as ve
zes compuls6rio, mas nunca (ao que eu saiba) induzido por re
compensas. Na Atenas classica, por contraste, os cidadaos eram 
pagos para comparecer a assemblt!ia. Os trabalhadores podem 
ser for~ados a aderir ao sindicato se este tiver urn controle sobre 
o emprego, ou induzidos por esquemas de pensao ou segura fa
vorliveis. 

Algumas institui\oes sao estabelecidas mais para capacitar as 
pessoas a fazer certas coisas do que para dete-Ias ou induzi-Ias. 
As leis contratuais servem 0 prop6sito de capacitar as pessoas a 
fazer acordos com compromissos que de outra forma nao mere
ceriam credito.2 Sem contratos garantidos, a intera~ao e 0 pla
nejamento de longo prazo se apoiariam nas frageis bases da ho
nestidade e de amea\as verossimeis. E interessante que nao haja 
institui90es que ajudem as pessoas a assumir compromissos ve
rossimeis de causar dana a si pr6prias ou a outras pessoas. A 
amea9a de matar-me a nao ser que as coisas sejam feitas a meu 
modo poderia ser tomada verossimil se houvesse uma institui\ao 
a qual fosse legalmente permitido e obrigat6rio matar-me se eu 
nao 0 fizesse. A amea\a de retirar 0 meu neg6cio da firma a nao 
ser que eu obtenha urn desconto poderia ser tomada merecedora 
de credito se houvesse uma institui\ao a qual fosse permitido e 

Indiretamente. as indm;oes pressupaem fon;a. uma vez que a instituir;ao pode 
ser punida se deixar de entre gar a recompensa. 

2 Essa funrrao capacitadora tambtm se ap6ia na [arcra, uma vez que as cootratos 
sao garantidos legal mente. 
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obrigat6rio processar-me por danos se eu nao 0 fizesse. E clara
mente uma boa coisa nao haver institui~Oes dessa especie. E 
mais enigmatico por que nao existem meios instituicionais para 
aperfei~oar 0 autocontrole. Se desejo deixar de fumar, poderia 
dar boas vindas a oportunidade de assumir urn compromisso 
obrigat6rio de pagar mil d61ares para uma obra beneficente no 
caso de voltar a fumar. 

As leis do casamento slio capacitadoras: sem elas nao seria 
possivel estabelecer com outra pessoa urn compromisso verossi
mil por toda a vida. As leis do div6rcio, que sao 0 outro lado da 
moeda, sao restritivas: elas tomam dificil desfazer 0 compromis
so. Elas nao for9am as pessoas a permanecer casadas, mas criam 
urn contrapeso a desejos impulsivos de romper. As mais impor
tantes institui90es desse tipo sao as constitui\Oes. As partes de 
uma constitui\ao que tomam mais dificil mudar a constitui\ao 
do que promulgar legisla\ao ordinaria sao analogas as leis do di
v6rcio. Nao sao destinadas a criar uma estrutura perene,3 mas a 
for~ar as pessoas a pensar duas vezes antes de muda-Ia. Por ser 
restritiva, uma constitui\ao tambem e capacitadora. Sem garan
tias constitucionais contra 0 confisco de propriedades, por e
xemplo, 0 planejamento economico de longo prazo por indi
viduos seria impossive\. 

Finalmente, as institui\oes podem afetar 0 comportarnento al
terando 0 contexto·das negOcia~oes para osilldividilos. Nocapi
(illo precedente eu disse queuma vez que 0 resultado da nego
cia~ao e determinado em grande parte pelo conjunto de acordos 
exeqiiiveis e pelo resultado da discordiincia, as partes tern urn in
centivo para agir estrategicamente sobre esses elementos da situ
a~ao. Partes extemas, tais como 0 estado, tambem podem querer 
modificar a situa~lio, em favor da eficiencia ou por prop6sitos de 
distribui~ao (como e discutido mais adiante). 0 resultado da ne
gocia~ao coletiva e afetado por Iimites legal mente impostos a 
jomada de trabalho4 e por leis que exijam ou permitam arbi-

3 Como dizem os especialistas em leis, a constituirr,ao nao e urn pacta de suicidio. 
4 Se 0 poder de barganha e afetado peto melhor resultado que as partes podem 
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tragem obrigatoria no caso de as partes nlio alcan~arem acordo. 
A aboli~lio da prislio para devedores teve enorme impacto sobre 
os contratos privados, assim como 0 enfraquecimento do prin
cipio de cau~lio ao comprador. 

Quando as institui~5es afetam 0 bem-estar das pessoas, po
dem deixar todos em melhor situa~ao, deixar alguns em melhor 
situa~ao it custa de outros ou deixar todos em situa~ao pior. Con
sideremos urn imposto sobre atividades nao-agricolas para subsi
diar fazendeiros. Inicialmente, a distribui~ao da renda estii em A 
na Fig. xv.!. 

Urn imposto percentual sobre a renda das atividades nao-agri
colas geralmente 1evarii a uma perda na renda total, uma vez que 
aqueles que sao taxados tenderao a trabalhar men os. 5 Como to-

obter, conforme discutido no capitulo precedente, jsso se mantem verdadeiro 
mesma se uma negocia~ao sem restri~5es tivesse conduzido a uma jomada de 
trabalho mais curta que 0 limite legalmente imposto. 

5 Isso pode parecer 6bvio. tnas nlio ~. e na realidade pode ser falso. Quando a 
reoda ~ tax ada, as pessoas podem trabalhar mais para manter 0 padrao de vida a 
que se acostumaram. Mas usual mente esse efeito e dominado pela tendencia a 
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dos os ~ontos da linha EF representam distribui~5es de renda 
que somam 0 mesmo total, a distribui~ao apos transferencia 
deve estar em algum ponto C abaixo dessa linha. Em C os fazen
deiros ganham pouco relativamente a A, enquanto que os nao-fa
zendeiros perdem bastante. Poderia mesmo acontecer que a que
bra de renda dos nao-fazendeiros diminua a demanda por 
produtos agricolas ao ponto de mesmo os fazendeiros termina
rem por perder, sendo entiio D a distribui~ao final. Cada urn dos 
resultados, especial mente 0 ultimo, poderia facilmente levar a 
pressao politica para abolir 0 imposto e reverter it situa~ao A. Su
ponhamos, entretanto, que alguem invente uma forma inteligente 
de recolhimento de impostos que possa chegar a realizar transfe
rencias sem perda de produ~ao.6 Tal desenvolvimento poderia 
levar a urn movimento de C para B. Se 0 dispositivo tivesse sido 
pensado no inicio, 0 movimento poderia ter sido diretamente de 
AparaB. 

Como nesse exemplo, as.it1_~ti!1l1£.5es_pqde'!l.produzir cinco ti
pos de efeitos. Algumas a~5es institucionais sao puriimente efi
clentes: fazem com que todos fiquem melhor, como no movi
mento de C para B, ou de D para A.7 Alguns sao puramente 
redistributiyos: transferem renda sem qualquer desperdicio, 
i:OrilO"n(nflO~imento de A para B. Outras a~5es alcan~am a re
distribui~ao ao custo de certo desperdicio, como no movimento 
de A para C. Outros ainda a1can~am a eficiencia8 com prejuizo 

-- -.~~. '--_.". - ~'~'~""~'---~- ··------.·w 

preferir 0 lazer ao trabalho quando 0 trabalho se lorna menos remunerativo. 
6 Em teoria, isso pode ser alcanlfado atrav~s de "taxalf3.0 sobre 0 rendimento bru

to", na qual ~ atribufdo ~s pessoas urn imposto que ~ independente de quanta 
trabalham e ganham. Sob esse esquema, elas nao tern motivos para trabalhar 
menos, urna vez que retern a renda total de cada hora adicional de trabalho. 

7 HA duas n~Oes de eficiencia que sao facilmente confundidas. Mudan~as que 
deixam lodos em melhor suitua~ao sao charnadas melhoramentos Pareto, lem
brando 0 economista italiano Pareto. Urn estado em que ningu~m pode ficar 
melhor sem que algu~m fique pior ~ charnado Pareto 6timo. Urn melhoramento 
Pareto pode ser urn movimento para urn estado Pareto 6timo, mas nao precisa 
se-Io se houver espa~o para ulterior melhoramento Pareto. Urn movirnento para 
o estado Pareto 6timo pode ser urn melhoramento Pareto, mas nao precisa se-Jo 
se algu~m sair pior, como no movimento de C para A. 

8 Isto 6, a otimiza~ao Pareto. 
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do objetivo redistributivo, como no movimento de C para A.9 E 
alguns, finalmente, sao puramente destrutivos, deixando todos 
em-situ~[Opior; como no movimeriiode A para D. 

Esses efeitos podem ser intencionais ou nao-intencionais. 
Com freqilencia 0 efeito esperado e a1can~ar a redistribui~ao, 
com 0 desperdicio como efeito colateral nao-intencional. Ou 0 

objetivo e a1can~ar eficiencia, e entao apresenta efeitos red is
tributivos indesejaveis. As vezes 0 objetivo e frustrado porque a 
institui~ao nao antecipa os efeitos de segunda e terceira ordem 
de suas a~oes, como e i1ustrado pela falha em antecipar a queda 
de demanda provocada por urn novo imposto. Quando a legis
I~ao sobre cust6dia dos filhos mudou de uma regra de pressu
posi~ao a favor da mae para a regra de que a cust6dia deveria se
guir os melhores interesses da crian~a, os legisladores nao 
anteciparam que a nova lei iria privar as mulheres de urn trunfo 
que poderiam usar na negocia~ao de urn acordo financeiro. Ou a 
institui~ao podia nao antecipar que os individuos se adaptam es
trategicamente as suas a~oes, como na falha em antecipar a que
bra na produ~ao causada por urn novo imposto. Outro exemplo 
da cren~a ingenua de que individuos regulados por uma lei iraQ 
continuar a comportar-se como se nao fossem regulados foi 
mencionado no capitulo I. Se 0 estado toma obrigat6rio para em
pregadores dar estabilidade a pessoas que estiveram empregadas 
por dois anos, muitas pessoas serao demitidas ap6s dezoito me
ses. 0 resultado final poderia ser menos seguran~a no trabalho 
em vez de mais. 

As institui~oes podem deixar todos em situa~ao melhor resol
venda problemas de ~ao coletiva. Urn sindicato pode induzir os 
trabalhadores a aderir e seguir ordens de greve oferecendo bene
ficios especiais a seus membros. Urn partido revolucionario po
de for~ar 0 campesinato a aderir amea~ando-o de violencia, ou 
induzi-Io oferecendo programas educacionais ou ajuda com a 

9 Naturalmente, esse movimento alcan~a a redistribui~ao a favor dos nao-fazen
deiros, urn efeito que bern poderia seT a motiv3930 real por trAs da abolicrao de 
impostos mesmo que 0 motivo oficial seja 0 ganho de eficiencia. 
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colheita. Para superar' a propensao dos cidadaos a pegar carona, 
o estado pode for~a-Ios a pagar impostos e usar a renda para pro
duzir bens publicos. Alternativamente, pode for~ii-Ios ou induzi
los a agir cooperativamente, como quando empresas sao multa
das por poluir ou inventores recebem pensao do estado. 

o problema de a~ao coletiva na Fig. XV.2, caracterizado por 
beneficios constantes e custos decrescentes de coopera~ao, mos
tra como variados graus de for~a poderiam fazer as pessoas coo
perarem. Se uma grande multa e imposta por comportamento 
nao-cooperativo, os cooperadores sempre se sairao melhor que 
os nao-cooperadores. A coopera~ao e uma estrategia dominante. 
Com uma pequena multa, tanto a coopera~ao universal como a 
nao-coopera~ao universal sao equilibrios. 1O A coopera~ao sera 
a1can~ada apenas se as pessoas estiverem bern infonnadas, de 

10 Adicionalmente. M. urn grande numeTo de equiHbrios nos quais exatamente k 
pessoas cooperam. Eles sao altamente instAveis, entretanto. Se uma pessoa adi
cional cooperar, todas as outras 0 farao. uma vez que cooperadores agora fun
cionam melhor que nao-cooperadores. Se uma pessoa deixa de cooperar. todos 
os outros deixarao de faze-lo, uma vez que agora os cooperadores se saem pior. 
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modo que possam contar com a coopera~ao umas das outras. 
Vma vez alcan~ada, seria estavel contra desertores, mas poderia 
ser dificil de alcan~ar. Similarmente, uma grande indu~ao torna
ria a coopera~ao uma estrategia dominante, enquanto que uma 
indu~ao pequena criaria urn equilibrio cooperativo e urn nao
cooperativo. 

Il~tivc; diz~,ndo que as institui~oes "fazem" ou .. "pretendelll" 
isso ou aquilo, mas falando estritrunente, issoelJobagelIl. Ape
nas indivi.'!lI.2~jJO<:lelIl,agir e pretender. Se pensarmos em insti
tui~oes'como individuos em graride escala e esquecermos que as 
institui~oes sao compostas de individuos com interesses diver
gentes, podemos ficar irremediavelmente perdidos. As no~Oes, 
particularmente, de "vontade popular", 0 "interesse nacional" e 
o "planejamento social" devem sua existencia a essa confusao. 

Vma institui~ao pode ser dirigida em linhas ditatoriais ou de
mocraticas.No primeirocaso, a institui~ao tern urria «yoritade" e 
urn "interesse", embora, como veremos, possa nao ser facil exe
cuta-los. No outro caso, mais interessante, nao e claro como a 
vontade ou 0 interesse da institui~ao devem ser definidos. Consi
deremos uma assemb!t!ia em que cada membro e urn repre
sentante perfeito dos interesses de seu eleitorado, J J e suponha
mos que tenham que decidir entre tres propostas. Pensemos, 
especificamente, numa camara municipal que deve escolher en
tre construir uma piscina coberta, subsidiar a orquestra sinfOnica 
local ou criar urn campo de golfe. Ora, se ha uma alternativa que 
todos acreditem a melhor, a escolha dessa o~ao pode plausivel
mente ser chamada uma expressao da vontade popular. Em poli-
tica, entretanto, aii'nanimidade e a exce~iio. "-- .... 
·'Poderia parec'er que quando ha urn conflito de interesses, 0 

voto majoritario expressara ou efetivamente constituira a vonta
de popular. Mas essa proposi~iio niio tern consistencia. Supo
nhamos que ha tres blocos na assembleia, de tamanho apro-

11 Na realidade, ~ claro que nenhurna representa~ao ~ perfeita. porque as mem
bros do eleitorado tern interesses divergentes. A escolha de urna pessoa para 
representar OS interesses de urna parte do eleitorado cria exatamente os mesmos 
problemas que as discutidos mais adiante no texto. 
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ximadamente igual, representando a comunidade dos neg6cios, 
os trabalhadores industriais e os profissionais dos servi~s de 
saUde e social. Vamos supor tambem que, conforme 0 estere6ti
po desses grupos, eles classificam as OyOes como segue: 

negociantes trabalhadores profissionais 

campo de golfe 
orquestra 
piscina cober1li 

1 
2 
3 

2 
3 
1 

3 
1 
2 

Suponhamos que a vota~ao majoritaria seja tomada como 
uma expressao da vontade popular ou do interesse da comunida
de. Entiio a vontade popular e que e melhor ter urn campo de 
golfe do que subsidiar a orquestra, uma vez que os negociantes e 
os trabalhadores juntos formam uma maioria com essa preferen
cia. Similarmente, a vontade popular e que subsidiar a orquestra 
e melhor que construir uma piscina, pois os negociantes e os 
profissionais juntos formam uma maioria com essa preferencia. 
Mas a vontade popular tambem ap6ia a piscina acima do campo 
de golfe, desde que os trabalhadores e profissionais juntos tern 
tal preferencia. E isso pode significar apenas que a noyiio de 
vontade popular e incoerente, ou que a pr6pria vontade popular e 
incoerente, como se preferir. Se urn individuo disser que prefere 
sorvete de baunilha ao de chocolate, de chocolate ao de morango 
e de morango ao de baunilha, iriamos pensar que ele nao com
preende 0 que significa preferir alguma coisa ou que ele sim
plesmente esta embananado e confuso. Certarnente nao tomari
amos sua declarayiio como expressiio do que ele realmente quer. 
E nem devemos tomar as preferencia ciclicas da maioria como 
uma expressiio do que a comunidade realmente quer. 

!'<O caso individual, entretanto, ge.!a\~J1t~..M alguma coisa 
que uma pessoa realmente quer, embora possa teraTgUrnil difi
culctaaeem escolher. Poderiamos afirmar 0 mesmo oacoriiu
nidade? Vma'iinha de argumenta~iio e que a <IiscussaoniCionai 
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entre membros da camara pode superar 0 conflito de interesses, 
de modo que todos terminem por ver que uma reivindica~lio estA 
mais bern fundamentada que as outras. Ora, algo como isso pode 
ser verdade as vezes, mas nlio sempre. 0 tempo com freqiiencia 
6 curto e as decisoes devem ser tomadas antes que 0 acordo seja 
alcan~ado; e as vezes 0 acordo nlio seria alcan\,ado mesmo que a 
discusslio continuasse para sempre. Se as pessoas tern id6ias di
ferentes sobre 0 que gostariam de fazer em seu tempo de lazer, 
nenhuma quantidade de discusslio ira persuadi-Ias de que a mu
sica 6 inerentemente mais valiosa que os esportes. 

Outra Iinha de argumenta~ao poderia parecer mais prom is so
ra, ou seja, que 0 voto majoritario 6 falho porque negligencia a 
intensidade das preferencias. Se os amantes da musica tern pre
ferencias muito fortes, enquanto os outros nao se importam mui
to com uma coisa ou outra, parece que subsidiar a orquestra 6 a 
escolha acertada. Se pudessemos medir e comparar os niveis de 
bem-estar de diferentes pessoas, poderiamos decidir que a vonta
de popular reside na altemativa que melhora 0 bem-estar total da 
comunidade em maior escala. Essa proposta logo se depara com 
profundas complica<;oes filosoficas, que nao precisam preocu
par-nos aqui, pois isso de qualquer modo 6 totalmente imprati
cavel. Nao existenenhum..Erocedimento confiavel para medir a 
intensida<!~dasp.~~f~re~cias:-mesmo'se'''ajfetrasporqueas pe; 

j soas-pOderiarrl"acharser de seu interesse representaota-S(alSa-
mente." .'. ._, ... , ,.' .... .. -"" ... _._ .. -

, "'Unt individuo geralmente sabe 0 que quer; argumentei que 
uma sociedade nao sabe. !2!!lln-diYlduo_ge.!!lm~nte pode fazer 0 

.~.decidiu f!l?er; llrgumentasei queasocje<.l~~_nli()~~<!c[para 
o individuo nao hi! brecha entre a decislio e a execu~lio, exceto a 
fraqtieza'devontade e ai!,!capacidadefisica:O mecanismo de 
transmisslio entre 0 cerebro e a'milo nlio tern vontade ou inte
resse proprios para opor-se ii ordem do c6rebro. IlmajJ}sli"tlli<;lio, 
por contraste, deve depender de indiyiduQs"com interesses pro
prios" As <lecisO¢nnstrtucionaiss~o facilmenteoetTetldili; e"Ols
iorcidas por comportameriio em-beneficiq )ir6prT6 dos agerites 
que devem executa-jas: A forma mais visivel e viciosaaeo'por-
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tunismo e a corrup<;ao. Os de fora podem subomar funcionarios 
para moldarem as regras ou violarem as regras em seu favor. Se 
os agentes buscam 0 poder antes que a riqueza, podem procurar 
inflar a maquina burocratica e aumentar sua equipe al6m do que 
6 necessario para a tarefa. As vezes eles agem por sua concep\,lio 
privada do interesse da institui\,ao, desprezando ordens de cima. 

Para fazer frente a essas tendencias, pode-se colocar a con
fian<;a n6-deseniio·TriiitiiuClonal." Os administradores com fre
q@i1Jasliol"ecompensad6sCom bonus em a\,oes para assegurar 
que seus interesses privados coincidam com os da firma. Os ob
jetivos institucionais podem ser formulados para reduzir 0 esco
po da fraude e da corrup<;ao, como quando slio cobrados impos
tos sobre a terra e nao sobre a produ<;ao. As vezes jurados, juizes 
e funcionarios publicos sao escolhidos ao acaso, de modo que 
seja mais dificil suboma-Ios. Alguns funcionarios publicos sao 
eleitos e nlio nomeados, de modo que sejam mais responsabiliza .. 
veis por suas a~oes. Os imperios chineses adotavam a pnitica da 
rota\,lio de funcionarios para evitar que se familiarizassem dema
siadamente com a nobreza local. Pode haver recompensas para 
individuos que denunciem priiticas corruptas. Uma institui\,lio 
pode vigiar outra, e mesmo apanha-la por tentativa de corrup<;lio. 

Essas solu<;oes tendem a criar seus proprios problemas. A ro
ta<;lio, elei\,lio e escolha aleatoria de funcionarios trabalharri con
tiilaesiiiliilioadeea ,eficiencia. Se 0 obj,€!tlvo das" lnstitui95es 6 
promoveiiiB1Clenc'ia,nao fazse-ntido 'itar a;mliosdefunClona
rios paraeviwqUe- acei tern suOornos: OsmefoooS"' de reColhl
menlo de' imj;soto"sque'soo"menosVulneraveis a corrup\,lio po
dem nao trazer muita renda. Se uma institui<;lio deve vigiar a 
outra, devemos perguntar: quem' vaIguardar osguardiaes'! Urn 
s1Steriiaoevigilihicia: mil iila: e 'vu Ine'iiivelatn:ofiTilio. 'Uffi-rndivi
duo que detecta uma pratica corrupta poderia lucrar mais chanta
geando as partes corruptas do que denunciando-as. Em geral, 
qualqueJ'll1~canismo que seja designado a detectar e agir contra 
a fonna\,lio de ferrugemna m,i<juinfllristituCioriaTe por "SI mesmo 
Stile-ito iifelTl!gs:.m. ~'. .. ." ... 

Embora seja dificil provar, acredito que a varia~lio em corrup-
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~ao entre paises e explicada em grande parte pelo grau de es
pirito publico de seus funcionarios, nao pela inteligencia do de
senho institucional. A moralidade e as normas sociais parecem 
cO~~_l!lais 9..~_~~.::.~~~s..~ es:~~....sif!o. Os desejos impor
tiiin mais que as oportunidades. Esa formula~ao do problema 
poderia ser enganadora, porem. Se M multiplos equilibrios, aci
dente e hist6ria poderiam proporcionar a explic~ao. Dois paises 
poderiam ter 0 mesmo desenho institucional e a mesma mistura 
de motiva~Oes individuais, e ainda assim, urn poderia estar infes
tado de corru~ao e 0 outro livre da mesma. 0 que parece ser 
motiv~oes de espirito publico pode ser apenas comportamento 
ca1cado no espirito publico, motivado por auto-interesse num 
equilibrio no qual vale a pena ser honesto. A Fig. XV.2 ilustra 0 
ponto. Nao acredito que isso possa valer para toda a varia~ao en
tre os paises, mas eu poderia estar errado. 

Em qualquer caso, e 6bvio que as institui~oes nao sao entida
des monoliticas com as quais se possa contar para transmitir e 
enta~ executar decisoes do alto. Falar sobre institui90es e apenas 
falar sobre individuos que interagem uns com os outros e com 
pessoas de fora das institui90eS. S~.il!Jlul!Lfor 9L~~l,lltado da inte
r~9ao, ela deve ser explicada elll tenI1osd9~_motivos-e-oporturil-
dades desseslridividuos. ------
~. ---.,~,--,,--
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POR volta de 1630 encontramos Descartes discutindo com urn 
amigo que acredita que uma bala de canhao a1can9a sua mais 

alta velocidade algum tempo ap6s deixar a boca do mesmo. A 
cren9a do amigo e bastante natural. Quando uma pessoa come9a 
a correr, leva algum tempo ate que ela a1cance sua velocidade 
maxima, ap6s 0 que, por fim, a pessoa acaba perdendo a for9a. 
Leva algum tempo, tambem, para que a bala a1cance 0 ponto 
mais alto de sua trajet6ria. A ideia de urn crescimento gradual e 
depois gradual enfraquecimento de for9as e compulsiva. Foi ne
cessario 0 genio de Galileu e de Descartes para ver que 0 movi
mento nao e um processo, mas um estado que ira persistir indefi
nidamente, a nao ser se perturbado por for\,as externas. A bala 
a1can9a sua velocidade maxima no momento de deixar a boca da 
arma e continuaria It mesma velocidade na ausencia da resisten
cia do ar e da gravidade. 

o metabolismo orgfu1ico apresenta outra ambigiiidade. Olha
da de perto, a destrui9ao e cria~ao de celulas parece ser urn pro
cesso de mudan9a incessante, quase caos. Se dermos urn passo 
atras, entretanto, vemos que M urn padrao na mudan9a. Novas 
celulas de urn determinado tipo estao sendo criadas It mesma 
taxa It qual as celulas antigas estao sendo destruidas,l sendo 0 re
sultado liquido que a estrutura celular como urn todo e mantida 
inalterada. "Plus fa change, plus c' est la meme chose." Na No
ruega ha igrejas de aduelas de madeira, construidas no seculo 

Infelizmente, isso 000 ~ verdade para as ctlulas cerebrais (ou ~ menos verdade 
do que no caso de outras c~lulas). 
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XII, nas quais provavelmente nem uma unica pe~a data realmen
te daquele tempo, e no entanto nao hesitamos em dizer que sao 
as mesmas igrejas. 

A mudan~a social oferece analogias para as duas ambigiiida
des. Quando 0 crescimento economico ocorre a uma taxa firme 
de dois por cento ao ano, uma queda para crescimento zero re
presenta uma mudan~a ou uma cessa~ao da mudan~a? Os ciclos 
de dinastias chinesas e os golpes latino-americanos representam 
muitas mudan~as de regime politico, mi sao simplesmente 0 mo
do pelo qual 0 sistema se mantl~m atraves do tempo? A mobi
lidade social e uma forma de mudan~a social ou uma forma de 
metabolismo social? 

A luz dos capltulos precedentes a seguinte resposta sugere-se 
a si mesma: a mudan~a social e 0 nao-cumprimento de expecta
tivas. A surpresa subjetiva, nao a novidade objetiva, e a marca 
da mudan~a social. Em equilibrio nao ha surpresas; por is so, a 
mudan~a social e urn fenomeno fora-de-equilibrio. A mudan~a 
social e progressiva se os resultados sao melhores do que 0 que 
foi antecipado, regressivas se piores.2 0 cicio de dinastias seria, 
por essa conce~ao, uma cadeia nao interrompida de mudan~as, 
ou urn cicio de mudan~as regressivas e progressivas. Inicialmen
te, 0 ambiente economico decai, quando os funcionarios encarre
gados da irriga~ao desviam fundos para seus pr6prios bolsos, a 
sonega~ao de impostos torna-se escandalosa e bandidos surgem 
por toda parte. Esses eventos ocorrem como as conseqiiencias 
nao-intencionais de adapta~oes racionais individuais.3 Entao, 
quando 0 regime se esvazia de dinheiro e legitimidade, torna-se 
presa facil de urn movimento organizado para derruba-lo. Come
~ando com uma pagina em branco, 0 novo regime busca eficien-

2 Por razOes expJicadas no capitulo precedente, estou sendo deliberadamente va
go sabre "melher" e "pior", Se a mudan98 envolve vencedores e perdedores, 
pode n~o ser possivel decidir se corresP9nde 80 "interesse social", Mas as ve
zes podemos faze-Io sem muita dificuldade. 

3 Recordemos a liga\~o entre a infanticidio de meninas e 0 banditismo. do capi
tulo x. 
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cia, justi9a e a aboli~ao da corru~ao, porem depois de algum 
tempo e dominado outra vez pela ferrugem e pela corrosao. 

Grande parte da hist6ria mundial exibe urn padrao de ciclos 
politicos, superimpostos aos ciclos do dia e da noite, de lua cheia 
a lua cheia, esta~oes, secas e gafanhotos. Nao admira que as teo
rias ciclicas da hist6ria e visoes do eterno retorno sejam tao 
atraentes. Mas as coisas tambem podem piorar regularrnente ou 
melhorar regularrnente. A tendencia pode ser mascarada por ci
clos, mas nao indefinidamente. A destrui~ao de urn ambiente e 
com freqiiencia quase impossivel de desfazer. Dois mil anos 
atras as terras ao redor do Mediterraneo, incluindo muito do Saa
ra, eram verdes e ferteis. Cultivo e desmatamento excessivos tor
naram-nas estereis. Desastres ecol6gicos similares ocorreram 
nas planicies chinesas, no dust bowl de Oklahoma, e podem es
tar ocorrendo atualmente na atmosfera da Terra. 

Crumbling is not an instant's Act 
A fundamental pause 
Dilapidation processes 
Are organized Decays 

'Tis first a Cobweb on the Soul 
A Cuticle of Dust 
A Borer in the Axis 
An Elemental Rust -

Ruin is fonnal - Devil's work 
Consecutive and slow-
Fail in an instant, no man did 
Slipping - is Crash's law.' 

(The complete poems 
of Emfly Dickinson, nQ 997; 

Londres: Faber & Faber) 

4 Desmoronar DaO ~ Ata de urn instante/Uma pausa fundamentaVProcessos de 
Dilapida~ao/Sao Declinios organizados/; E primeiro uma Teia na Alma/Uma 
Pelicula de P6/Uma Broca no EixOtUma Ferrugem Elemental -I; A Ruina ~ 
formal - obra do DiaboiConsecutiva e lenta -IFalha de urn instante, 
ninguemlEscorregou - e a lei do Desastre. 
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Como Marx comentou numa carta, a civiliza\;ao com freqilen
cia deixa urn deserto atriis de si. Os nichos ecol6gicos desapare
cern, e as vezes os seus ocupantes tambem. Mas hii uma for~a 
contriiria: a mudan~a tecnica e, mais geralmente, 0 conhecimen
to crescente. Conquanto a terra perdida para 0 Saara nunca seja 
recuperada, 0 conhecimento uma vez adquirido nao e perdido 
nunca.5 Atraves da hist6ria houve urn aumento flnne na produ
tividade a medida que as ferramentas se tornaram mais finamen
te ajustadas aos seus prop6sitos, os animais mais produtivos, os 
graos mais resistentes as varia~oes climiiticas e as pessoas mais 
habilitadas. Mais recentemente houve uma mudan~a da mudan~a 
tecnica incremental para a descontinua, quando os dois princi
pais obstiiculos a inova~ao sistemiitica - a miopia e a carona
foram removidos. A miopia perdeu sua for<;a porque, com a 
crescente afluencia como resultado da inova~ao incremental, as 
pessoas puderam arcar com pensar sobre 0 futuro. A inova~ao 
nao-incremental exige tempo. Sendo urn caso de "urn passo 
atriis, dois passos adiante" ela requer recursos que permitirao a 
pessoa sobreviver no interim. A carona sobre as inova~oes foi 
eliminada pela institui~ao de patentes, que proporcionam 0 ne
cessiirio incentivo ao inventor em perspectiva. 

A mudan\;a tecnica tern 0 potencial de beneficiar a todos, mas 
a curto prazo sempre hii vencedores e perdedores. Algumas pes
soas perderao seu nicho economico ou serao deslocadas pelas 
miiquinas. Terao que mudar-se para outra parte ou passar fome. 
Como resultado da mobilidade social e geogriiflca, as normas 
sociais perdem seu dominic sobre as pessoas, em grande medida 
porque estas gastarn a maior parte de sua vida com estranhos que 
nao ap6iam as normas com a me sma eficiencia. A norma contra 
vender terra, prevalecente em sociedades tradicionais, desapare
ceo A aristocracia afeta louvores a norma contra casar por di
nheiro, mas a viola na priitica. Na Inglaterra do seculo XVII, an
tes da guerra civil, a nobreza era guiada por uma norma contra 

5 E faci) pensar em modifica~oes e excec;Oes para ambas as coloca90es. mas elas 
permanecem toscamente verdadeiras e importantes. 
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entrar em elei~6es disputadas. Eles desejavam ser selecionados, 
nao eleitos, porque perder seria desonroso. Na segunda metade 
do seculo, as elei<;oes competitivas vieram a ser aceitas, como 
parte da nova era individualistica na qual 0 que importava era 0 

sucesso, nao a honra. 
Quando as pessoas se mudam do campo para a cidade, as nor

mas diretas de ajuda mutua ou de vingan~a sao dissipadas num 
mar de anonimato. Essa ausencia de normas, ou anomia, e urn 
dos grandes pre~os do progresso. Muito do ganho com 0 pro
gresso economico pode ser absorvido pelos custos de resgatar ou 
policiar os perdedores. As sociedades que nao assumem esses 
custos podem encontrar-se em complica~6es. ainda maiores. 
Ap6s algum tempo novas normas podem emergir. La~os hori
zontais de solidariedade vern para substituir os la~os verticais da 
lealdade. Embora vender terras seja aceitiivel, hii agora uma nor
ma contra comprar votos. Embora algumas normas desapare~am 
porque gasta-se grande parte do tempo com estranhos, novas 
normas - tais como a norma contra comprar lugar na fila do ci
nema - aparecem para regular as rela<;oes com estranhos. 

As exigencias e tensoes do desequilibrio - seja causado pela 
decadencia institucional, pela degrada~ao ecol6gica ou pelo pro
gresso economico - induzem diferentes rea<;oes em diferentes 
grupos. Aqueles em pior situa<;ao raramente tern os recursos 
para fazer algo para melhorar 'Seu destin~. Os que estiio em me
!hores condi~6es tern recursos e, a nao ser que estejam extrema
mente bern, tambem a motiva~ao para mudar as coisas. Tocque
ville observou que as revolu~oes nao ocorrem nas regi6es mais 
desfavorecidas de urn pais ou de urn continente, mas nas regi6es 
em melhor situa~ao. A opressao feudal foi pior na Alemanha do 
que na Fran~a, mas a rea~ao veio primeiro na Fran<;a. 0 padrao 
de vida era pior nas regi6es do interior que ao redor de Paris, que 
foi onde a rebeliao come~ou. 0 campesinato medio antes que 0 

mais pobre forma a espinha dorsal das rebelioes componesas. 
Tocqueville tarnbem observou 0 fato intimamente relacionado 

de que as revolu<;6es niio ocorrem quando as coisas estiio pioran
do, mas quando estiio melhorando. As expectativas com fre-
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qiiencia crescem mais rapidamente que a possibilidade de satis
faze-las. Nas sociedades tradicionais, as pessoas comuns adap
tam-se a sua sina, que e vista como natural, imutavel e mesmo 
desejavel. Elas racionalizam sua sujei~ao adotando uma atitude 
para com seus govemantes que e em parte admira~ao (os roma
nos adoravam seus imperadores como deuses), em parte difama
~ao ("De qualquer modo nao iriamos querer seus fardos"), em 
parte resigna~iio ("Isso niio e para n6s") e em parte calculo 
("Quem mais iria proteger-nos?"). A melhoria das condi~Oes e a 
mobilidade social observada podem libertar as pessoas de prefe
rencias adaptativas. Mesmo se as pessoas ainda acreditam que os 
pobres sempre existirao, podem come~ar a perguntar porque elas 
pr6prias deveriam ser pobres. Se as expectativas de melhoria 
pessoal crescem mais rapido que as possibilidades objetivas, a 
frustra~ao acumulada pode desencadear a a~ao coletiva. 

As a~Oes do regime serao decisivas para a seqiiencia ulterior 
de eventos. Ha dois enganos que os govemos podem cometer e 
cometem numa situa~ao de desequilibrio: conceder muito pouco 
ou demais. Com freqGencia cometem 0 primeiro por medo de 
cometer 0 segundo. As reformas para satisfazer as pressoes pela 
aboli\,ao de privih:gios ou representa~ao popular antes estimu
larao os desejos populares que os satisfarao, como 0 xa do Ira 
descobriu tarde demais. Liberdade de imprensa limitada e sem
pre uma solu~ao parcial perigosa e instavel. Criar corpos consul
tivos sem poder legislativo e justificar a oposi~ao sem satisfaze
lao Sabendo dis so, muitos govemantes temem fazer quaisquer 
concessOes, deixando que 0 descontentamento cres~a alt:m dos 
limites ate que nada possa salva-los. Ha dois modos de sair des
se dilema. Urn e 0 sistema democratico de resolw,iio de conflitos 
em andamento, desenvolvimento tardio no processo de moder
niza~ao. 0 outro e os govemantes anteciparem as exigencias de 
mudan~a - satisfazer as reivindica~oes antes que sejam feitas. 
Na hist6ria modema, Bismarck e urn exemplo notavel de alguem 
que seguiu essa estrategia.6 

6 Num nivel mais baixo 0 mesma mecanisme e observado quando os emprega-
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A capacidade do regime em resistir it pressao extema depende 
de sua saiide intema. Isso, por sua vez, depende em grande -parte 
do modo pelo qual maneja suas finan~as. Se 0 regime esta en
volvido em dispendioso esfor\,o de guerra, estara constantemen
Ie necessitado de fundos. Se 0 regime realmente fica sem dinhei
ro de modo a nao poder pagar seus soldados, esta perdido. Se 
tenta levantar dinheiro por meio de expedientes de curto prazo, a 
eficacia e a legitimidade sao erodidas. Aumentar 0 nivel dos im
postos desencoraja os investimentos produtivos que poderiam 
criar uma base de impostos mais ampla no futuro. A venda de 
fun\,Oes mina a habilidade do estado para a a\,ao. Quando 0 nexo 
monetario substitui a autoridade como 0 elo entre 0 superior e 0 

subordinado, 0 estado nao tern membros para executar suas deci
sOes. No pior dos casos, os funcionarios vendem-se a quem pa
gar mais alto; no melhor, agem de acordo com sua concep9ao 
privada do interesse publico. A venda de titulos desvaloriza a 
aristocracia removendo quaisquer ilusoes remanescentes de hon
ra e servi\,o. 0 efeito de longo prazo desses atos voltados ao ga
nho de curto prazo e a perda da legitimidade. Ao final, 0 regime 
nao e mais visto como agindo no interesse publico. Soldados 
mal pagos, recrutados entre os camponeses, recusam ordens de 
atirar contra componeses rebeldes e 0 regime aparentemente fer-
reo cai da noite para 0 dia. ' 

Aqueles que ganham com 0 progresso e gostariam de ganhar 
mais podem nao ser por si mesmos poderosos 0 suficiente para 
for\,ar a mudan\,a. FreqGentemente eles se aliam aos perdedores, 
o proletariado urbano ou 0 campesinato pobre. Toma-se neces
sario encontrar uma negocia\,ao que ofere9a algo aqueles que fo
ram deslocados pelo progresso econ6mico. Para alcan~ar isso, os 
que estiio bern devem ser capazes de representar seu interesse 
particular - a aboli9ao dos privilegios e prerrogativas reais -
como sendo 0 interesse de todos exceto uma pequena minoria. A 
aristocracia nao mais realiza qualquer servi90 em troca de privi-

dares fazem concessOeS salariais antecipadas para evitar que os empregados se 
sindicalizem. 
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legios. 0 rei esta onerando 0 pals em lugar de fortalece-Io. A pri
meira dessas coisas deve ser abolida, a segunda, limitada. "Ne
nhum imposto sem representa~lio." 

Na constru~lio de uma coalizlio contra 0 antigo regime, as 
classes proprietarias correm 0 risco de representar 0 aprendiz de 
feiticeiro, desencadeando for~as que nlio conseguem controlar. 
Os pobres que Iideraram a mudan~a podem sentir que nlio obti
veram sua parcel a dos ganhos da coopera~lio. As lutas contra a 
desigualdade tendem a transformar-se em lutas pela igualdade. 
A briga contra os privilegios Iegais transforma-se em crlticas 
contra a propriedade privada. A luta por mais poder ao parla
mento se transforma em luta por uma representa~lio mais iguali
taria no parlamento. Os porta-vozes ideol6gicos da mudan~a ten
dem, como todos os intelectuais, a chegar a extremos. Para eles, 
urn pouco de igualdade e como estar urn pouco gravida. A revo
lu~lio avan~a para a esquerda; a monarquia e abolida em vez de 
simplesmente limitada. 

Esse esbo~o estilizado de moderniza~ao e revolu~ao e uma es
pecie de retrato composto da revo]u9lio inglesa de 164D e da re
volU9lio francesa de 1789. Revolu~6es posteriores tomaram urn 
curso diferente, em parte porque foram posteriores e em parte 
porque as circunstllncias diferiam. Na Alemanha em 1848 ou na 
Russia em 1917, 0 fundo nlio era tlio diferente, mas as rea~6es 
das partes foram moldadas por esses eventos anteriores. Os in
gleses e franceses nlio sabiam estar fazendo uma revolu~lio. Os 
eventos aconteciam urn por vez, imprevistos e surpreendentes, 
como quando urn casamento se desfaz pouco a pouco. Num ca
samento de duas pessoas anteriormente casadas, entretanto, as 
partes sabem desde 0 come~o 0 que pode acontecer. Quer 0 efei
to seja 0 de acelerar 0 processo, de outro modo gradual, de des
confian9a e aliena9lio, quer seja 0 de fazer os conjuges agirem 
mais cuidadosamente, este nlio sera igual ao primeiro casa
mento. 

Por raz6es similares, pessoas que sabem estar numa situa~lio 
revolucionaria serlio influenciadas pelo cenario de revolu~6es 
anteriores. Em 1848 as classes proprietarias alemas estavam tao 
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conscientes do risco de entrar numa alian~a com trabalhadores e 
arteslios que sua revolu~lio nunca chegou a decolar. Em vez dis
so, houve urn retorno ao regime anterior - ou na verdade, para 
alem dele, para urn sistema reacionario mais entrincheirado. Urn 
governante racional nunca pretenderia recriar 0 estado de coisas 
pre-revolucioniirio, uma vez que este e por defini9lio urn estado 
no qual as revolu~6es podem ocorrer. Antes de 1917, os comu
nistas russos estavam divididos em do is grupos, urn argumentan
do pela suspenslio da revolu~lio ate que 0 capitalismo estivesse 
mais plenamente desenvolvido e 0 outro por uma tomada ime
diata do poder. Os ultimos venceram, por boas raz6es. Os pri
meiros argumentavam que os trabalhadores deviam primeiro 
ajudar os capitalistas na tomada do poder e depois retirar-se de 
cena deixando que os capitalistas criassem as condi~6es para 
uma revolu9lio socialista. Mas a luz de eventos anteriores uma 
classe capitalista racional seria muito circunspecta quanto a en
trar numa alian9a com seus futuros coveiros. 

Os comunistas chineses cometeram urn engano similar em 
192617, pensando que podiam manipular 0 Koumintang e nao 
compreendendo que Chiang Kai-shek poderia deduzir 0 que es
tavam pretendendo.7 Ap6s 0 massacre de Xangai, os comunistas 
mudaram para uma estrategia mais apropriada, baseada na a9lio 
coletiva no interior. 0 sucesso olt,fracasso de tais revolu96es ba
seadas no campesinato depende crucialmente das misturas de 
for9a e indu9lio desdobradas pelo partido revolucionario e pelo 
governo. Num dado momento, 0 campones se defronta com urn 
arranjo de san96es positivas e negativas de ambos os lados, jun
tamente com pressiio normativa - que poderia apontar em qual
quer dire9iio - de seus pares. Adicionalmente, ele deve ca1cular 
qual e a probabilidade de os revolucionarios serem bem-sucedi
dos e, se chegarem ao poder, cumprir sua promessa de justi9a 

7 Urn engana a evitar em politica 6 basear as pIanos na suposi!J~o de que 0 opo
nente 6 menos racional que n6s mesmos. Outra engana ~ basear as pianos na 
suposi~30 de que 0 oponente 6 exatamente t30 racional como n6s mesmos. 
Como foi mencionado no capitulo II, as oportunidades do oponente deveriam 
figurar mais centralmente que suas motiV3!JOeS. 
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social. Sabendo de tudo isso os revolucionarios racionais come
~arao em regiOes perifericas onde as fo~as do governo sao fra
cas e os camponeses tilo pobres que as indu~Oes possam ser efe
tivas. Para mostrar que sao incorruptiveis e nlio motivados por 
ganhos pessoais, seu comportamento pessoal e austero, ate mes
mo ascetico. Para distinguir-se das for~as goveristas e dos bandi
dos, os saques aos camponeses silo estritamente proibidos. Essas 
medidas silo condi~oes necessarias, mas nilo suficientes, para 0 
sucesso. No final, 0 resultado depende das capacidades taticas e 
estrategicas das duas partes - capacidades que silo limitadas 
pela racionalidade mas nilo redutiveis a ela. 

o periodo entre 1640 e 1950 foi de maci~a inquiet~ao social. 
Hoje, a maioria das pessoas vive em sociedades com institui~Oes 
estaveis, razoavelmente eficientes, muitas das quais estilo no ne
g6cio de plane jar a mudan~a. 8 Algumas economias silo baseadas 
totalmente em planejamento central, e todas admitem algum 
grau de orienta~ilo e regula~ao governamentaJ. Por essa con
ce~ilo, a mudan9a nilo e uma cadeia de conseqUencias nilo-in
tencionais as quais as pessoas se submetem sem compreensao ou 
controle, mas urn processo deliberado de melhoramento racio
nal. 0 desenvolvimento da moderna ciencia social, juntamente 
com metodos aperfei90ados de coleta de dados e computa9ao, 
torna possivel as pessoas serem senhoras de seu destino, pela 
primeira vez na hist6ria da humanidade. 

Tenho pouca fe nessa ideia. A capacidade das institui90es 
para agir efetivamente pela mudan9a social em larga escala e a 
longo prazo e severamente Iimitada, em parte por razoes dadas 
no capitulo precedente e em parte por causa da pura complexida
de da causalidade social. Mesmo em sociedades planejadas a 
mudan9a social nilo incoporara solU90es para problemas: sera 0 
resultado de uma busca por so1U90eS. "A hist6ria e 0 resultado 
da ~ao humana, nilo de designios humanos." Os remendos de 
pequena escala, 0 planejamento incremental e os procedimentos 

8 Isso ~ verdadeiro na India, China, Uni~o Soyi~tica. Estados Unidos e Europas 
Oriental e Ocidental. 
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de tentativa-e-erro podem parecer mais prometedores. Seu valor 
e lirnitado, entretanto, pela dificuldade de generalizar a partir de 
efeitos de mudan9as institucionais de pequena escala e curto pra
zo para conseqUencias de larga escala e longo prazo. 

Desde que uma institui9ilo nao e como urn individuo, nao te
mos garantias de que suas inten90es permanecerao estaveis atra
yeS do tempo, mesmo supondo que as inten~oes individuais per
mane9am inalteradas. Urn plano que dependa de aderencia 
sustentada e inabalavel a urn conjunto de politicas publicas po
deria ser minado por uma nova maioria desautorizando uma de
cisao tomada por uma anterior. Alem disso, 0 plano, mesmo se 
com consistente adesao no topo do sistema politico, poderia nao 
ser fielmente executado nos niveis inferiores. Esses problemas 
foram discutidos no capitulo precedente. Aqui considero algu
mas dificuldades adicionais. 

Para decidir-se por urn plano, urn planejador deve ter dois ti
pos de informa9ao. Deve conhecer 0 estado corrente da econo
mia, e deve ter uma teoria causal que relacione estados anterio
res a estados posteriores. 0 estado corrente e representado pelos 
desejos e oportunidades dos agentes na economia - preferen
cias de consumidores e capacidades produtivas. Essas informa-
90es sao sempre dificeis de obter. Como exemplo, pode nao ser 
do interesse das pessoas revelaf com veracidade suas prefe
rencias e capacidades. Os consumidores nao iraQ relatar sua ava
lia9ao verdadeira de urn bern publico se 0 prop6sito for taxa-los 
proporcionalmente. Sob planejamento central, as empresas tern 

. urn incentivo para sub-dimensionar sua capacidade de modo a 
tomar mais facil cumprir 0 plano. Alem disso, os agentes econo
micos podem nem sequer conhecer suas preferencias e capaci
dades. As unidades domesticas podem nao ser capazes de dizer 
como seus pIanos de consumo seriam afetados por uma mudan9a 
de pre90s. As firmas podem estar desavisadas quanto it faixa ple
na de tecnicas produtivas a sua disposi9ao. Conhecem a tecnica 
que estilo usando corrente mente, nao aquelas que poderiam ado
tar sob circunstlincias hipoteticas. 

o maior obstaculo ao planejamento surge da falta de teorias 

197 



Interarao 

da sociedade confiaveis. 0 que temos e uma caixa de ferramen
tas de mecanismos, nao urn conjunto de leis. Nao podemos pre
dizer quao racionalmente as pessoas se comportariio sob condi
~Ces de incerteza ou de equilibrios miiltiplos, nem se 0 seu 
comportamento sera govemado pela racionalidade ou pelas nor
mas sociais. Mesmo mais fundamentalmente, nao podemos pre
dizer como as pr6prias preferencias e normas poderiam vir a 
mudar como resultado de reformas de politicas. Nao podemos 
predizer a mudan~a tecnica. Como disse Humphrey Lyttleton so
bre urn problema similar, "Se eu soubesse para onde 0 jazz esta
va indo, eu ja estaria ali". Os desenvolvimentos na economia in
temacional e nas rela~6es militares entre os estados sao uma 
fonte adicional ~e in-::~rteza e indetermina~ao, como 0 sao as im
previstas mudan~as ecol6gicas que estiio constantemente frus
trando os mais bern tra<;ados pianos. 

Essa e uma imagem sombria, mas as coisas serao realmente 
tao ruins? Nao poderiamos realizar 0 plano passo a passo, retro
cedendo e replanejando quando necessario? Experimentos de 
pequena escala poderiam anteceder a implementa<;ao em ampla 
escala. Como exemplo, consideremos a ideia da propriedade 
cooperativa como a forma obrigat6ria de organizar empresas, li
vrando-se assim da propriedade privada. Essa f6rmula pode pa
recer boa no papel, mas ficariamos desconfiados de impO-la exa
tarnente na base de considera<;6es te6ricas. Ao inves, poder-se-ia 
estabelecer algumas empresas de sse tipo para ver se 0 seu com
portamento efetivo confirmaria 0 que prediz a teoria. Em caso 
positivo, 0 passo seguinte seria estender 0 ambito da reforma, 
por exemplo tomando"a obrigatoria em firmas abaixo de certo 
tarnanho. Se isso, tambem, tivesse sucesso, 0 limiar poderia ser 
ampliado ate 0 ponto em que, caso existisse, as cooperativas se 
mostrassem menos eficientes que as firmas capitalistas. 

Ha vlirios problemas, entre tanto, com essa atraente proposta. 
A mudan<;a institucional poderia ter conseqUencias muito dife
rentes quando impiementada em pequena e grande escala. Hfi ao 
menos quatro razCes pelas quais 0 desempenho de cooperativas 
isoladas poderia nao ser urn born indicador do que poderia ser 
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uma economia totalmente cooperativa. Poderia haver uma ten
denciosidade devida a auto-sele<;ao positiva ou negativa. Coope
rativas isoladas poderiam atrair trabalhadores excepcionalmente 
motivados - ou individuos excessivamente aventurosos, aman
tes de riscos. Poderia haver uma tendenciosidade devida a dis
crimina<;ao positiva ou negativa. As cooperativas poderiam rece
ber apoio de grupos extemos ideologicamente comprometidos 
com a reforma, mas poderiam tambem ser menos favoravelmen
te tratadas por bancos, fomecedores e consumidores do que as 
suas contrapartidas capitalistas. Poderia haver uma tendenciosi
dade devida a extemalidades positivas ou negativas. A coopera
tiva poderia beneficiar-se de inova<;6es feitas por suas contrapar
tidas capitalistas ou sofrer uma perda de seus trabalhadores para 
firmas capitalistas.9 Finalmente, poderia haver uma tendenciosi
dade devida a forma<;ao adaptativa ou contra-adaptativa de pre
ferencias. Alguns trabalhadores poderiam evitar as cooperativas 
porque suas preferencias se adaptaram ao ambiente capitalista. 
Outros poderiam ser atraidos para elas porque sao atraidos por 
fazer algo que poucos outros estiio fazendo. 

Entre esses, os mecanismos que favorecem a cooperativa iso
lada nao criam problemas. A medida que 0 ambito das reformas 
aumenta, chegara urn ponto no qual essas vantagens perdem sua 
for~a. Nesse ponto poder-se-ia ter uma mistura estavel de dife
rentes tipos de firmas. Os mecanismos que trabalham contra a 
cooperativa isolada sao muito mais perturbadores. Se os resulta
dos forem negativos, 0 planejador poderia atirar a reforma ao 
lixo e conc1uir que 0 modo capitalista de propriedade e superior, 
afinal. Ao faze-lo ele poderia perder uma oportunidade. Vma 
economia inteiramente cooperativa poderia ser superior, talvez 
em muitas coisas, a uma toda capitalista, mesmo se cooperativas 

9 Esse argumento precisa ser destrinchado. Mesmo numa economia plenamente 
capitalista, as firmas se defrontam com a possihilidade de nAo recuperarem 0 

custo de treinamento no trabalho de sellS empregados se estes forem atraidos 
por outras firmas. As cooperativas. entretanto. es~o numa SitU39a.O ainda pior. 
Em virtude da mais extensa intera9:a.o e participa~ao na tomada de decisoes, 
sellS membros recebem urn treinamento no trabalho mais extensivo. 
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isoladas dessem resultados piores que as firmas capitalistas num 
ambiente capitalista. 

Nao poderia 0 planejador experimentar numa grande escala 
contomar esse problema? A parte de outras objeyoes 6bvias, a 
proposta peca por uma falha fatal. Grandes mudanyas ti!m mui
tos efeitos, funcionando com freqUi!ncia em direyOes opostas, 
afetando os desejos nao menos que as oportunidades. LeVanl 
longo tempo - talvez seculos - ate que a poeira tenha assenta
do e as propriedades do equilibrio do novo sistema possam ser 
determinadas. Seria necessario urn grau improvavel de pacii!ncia 
e resisti!ncia para esperar por isso, especialmente porque sempre 
seria discutivel se quaisquer mas propriedades seriam simples
mente fenomenos transicionais ou parte do novo equilibrio. A 
unica coisa que poderia motivar as pessoas a sofrerem os custos 
da transiyao seria perceber a reforma como uma questiio de justi
ya blisica, nao de eficii!ncia econ6mica. 1O Nesse caso, entretan
to, nao estamos mais falando sobre planejamento social, mas so
bre urn movimento social pela reforma. 

10 A transi~ao para a democracia politica foi em parte apoiada por uma convic~ao 
desse tipo. 
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microeconomics", in J. Elster, org., The Multiple Self(Cambrid
ge University Press, 1986). As discussoes do autocontrole in
cIuem os capitulos 3 e 4 de Choice and Consequence e 0 capitu
lo II de meu Ulysses and the Sirens. 

VI EGoiSMO E ALTRUisMO 

Diversas discussOes sobre esse tema sao encontradas em Jane 
Mansbridge, org., Against Self-Interest (University of Chicago 
Press, no prelo). Uma pesquisa sobre 0 altruismo na vida econ6-
mica e Altruism and the Economy, de David Collard (Oxford, 
Robertson, 1978). Algumas abordagens da psicologia social sao 
encontradas em Valerian Derlega e Janusz Grzelak, orgs., Coo
perating and Helping Behavior (Nova York, Academic Press, 
1982). Uma teoria nao-ortodoxa do relacionamento entre essas 
duas motiva~Oes e proposta por Howard Margolis, Selfishness, 
Altruism and Rationality (Cambridge University Press, 1982). A 
distin~ao entre as diferentes motiva~oes altruisticas e ulterior
mente explorada no capitulo 5 de meu Cement of Society (Cam
bridge University Press, 1989). Os problemas do patemalismo 
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sao discutidos em Rolf Sartorius, org., Paternalism (Minneapo
lis, University of Minnesota Press, 1983), e em Donald van De
Veer, Paternalistic Intervention (Princeton, N.J., Princeton Uni
versity Press, 1986). 

VII EMO<;:OES 

Uma cole~ao uti! de escritos sobre as emo~oes e Explaining 
Emotions, de Arne lie Rorty, org. (Berkeley e Los Angeles, 
University of California Press, 1980). Uma pesquisa sobre 
teorias filos6ficas e Emotions, de William Lyon (Cambridge 
University Press, 1980). Os aspectos psicol6gicos sao explora
dos em Carroll E. Izard, Jerome Kagan e Robert B. Zajonc, 
orgs., Emotions, Cognition and Behavior (Cambridge Univer
sity Press, 1984). A tipologia das emo~oes esbo~ada no texto 
se baseia em meu "Sadder but wiser? Rationality and the emo
tions", Social Science Information 24 (1985): pp. 375-406. 0 
contraste entre auto-realiza~ao e consumo baseia-se em Ri
chard Solomon e John Corbit, "An opponent-process theory of 
motivation", Psychological Review 81 (1974): pp. 119-45. A 
questao da racionalidade das emo~oes e explorada no trabalho 
de Ronald de Sousa, Rationality and the Emotions (Cambrid
ge, Mass., MIT Press, 1987). A sugestao de que as emo~oes 
tanto dao significado ii vida como distorcem nossas cogni~oes 
tern algum apoio experimental em Lauren Alloy e Lyn Abra
hamson, "Judgments of contingency in depressed and non-de
pressed students", Journal of Experimental Psychology: Ge
nerallO (1979): pp. 441-85, e em Peter M. Lewisohn, Walter 
Mischel, William Chaplin e Russell Barton, "Social compe
tence and depression", Journal of Abnormal Psychology 89 
(1980): pp. 203-12. Para uma discussao sobre a inveja, ver 
Helmut Schoeck, Envy (Indianapolis, Ind., Liberty Press, 
1987). Dois bons estudos de caso sobre as emo~Oes sao Ro
bert Levy, The Tahitians (University of Chicago Press, 1973), 
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e Malcolm Budd, Music and the Emotions (Londres, Routled
ge & Kegan Paul, 1985). 

VlII SELEC;:AO NATURAL E SOCIAL 

Bons relatos sobre 0 funcionamento da sele9ao natural sao The 
Nature of Selection, de Elliott Sober (Cambridge, Mass., MIT 
Press, 1984) e Vaulting Ambition, de Philip Kitcher (Cambridge, 
Mass., MIT Press, 1985). Boas discussoes da sele9ao social sao 
An Evolutionary Theory of Economic Change, de Richard Nel
son e Sidney Winter (Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1982), e Dynamic Functionalism, de Michael Faia (Cam
bridge University Press, 1986). 

IX REFORC;:O 

Urn livro de texto excelente e John Staddon, Adaptive Behavior 
and Learning (Cambri<jge University Press, 1983). Com pro
veito poderii ser lido juntamente com John Staddon, org., Limits 
to Action: The Allocation of Individual Behavior (Nova York, 
Academic Press, 1980), e John Dupre, org., The Latest on the 
Best (Cambridge, Mass., MIT Press, 1987). Sobre a relevfu!cia 
da teoria do refor90 para 0 comportamento humano, ver Richard 
Herrnstein, "A behavioral alternative to utility maximization", in 
S. Maital, org., Applied Behavioral Economics (Londres, 
Wheatsheaf Books, 1988), e William Vaughan e Richard 
Herrnstein, "Stability, melioration, and natural selection", in L. 
Green e J. Kagel, orgs., Advances in Behavioral Economics, vol. 
1 (Norwood, N. J., Ablex, 1987). 

X CONSEQUENCIAS NAO·INTENCIONAIS 

Urn estudo c1iissico desse fen6meno e Robert Merton, ''The 
unanticipated consequences of social action", American Sociolo-
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gical Review 1 (1936): pp. 894-904. Uma boa aniilisemoderna e 
Raymond Boudon, The Unintended Consequences of Social Ac
tion (Nova York, St. Martin's Press, 1981). Exploro alguns as
pectos 16gicos do problema no capitulo 5 de meu Logic and So
ciety (Nova York, Wiley, 1978). A teoria econ6mica das 
extemalidades e explicada, com algo de aspectos tecnicos, no 
capitulo 3 de Partha Dasgupta e Geoffrey Heal, Economic Theo
ry and Exhaustible Resources (Cambridge University Press, 
1979) e, algo menos tecnicamente, em William Baumol, Welfare 
Economics and the Theory of the State (Londres, Bell, 1965; 2~ 
ed.). 0 problema de explicar a<;:oes atraves de suas conseqOen
cias nao-intencionais estii referido nos capitulos VlII e IX de G. 
A. Cohen, Karl Marx's Theory of History (Nova York, Oxford 
University Press, 1978), no capitulo 3 de meu Explaining Tech
nical Change (Cambridge University Press, 1983), em Philippe 
van Parijs, Evolutionary Explanation in the Social Sciences (To
towa, N. J., Rowman & Littlefield, 1981) e em Arthur Stinch
combe, "Merton's theory of social structure", in Lewis Coser, 
org., The Idea of Social Structure: Papers in Honor of Robert 
Merton (San Diego, Calif., Harcourt, Brace, Jovanovich, 1974). 

XI EQUILiBRIO 

Uma introdu9ao acessivel a esse t6pico pode ser encontrada no 
capitulo 1 de Werner Hildebrand e A. P. Kirman, Introduction to 
Equilibrium Analysis (Amsterdam, North-Holland, 1976). 0 res
to do livro e mais dificil. A natureza e 0 papel do conceito de 
equillbrio em economia sao explorados em profundidade em 
John Harsanyi, Rational Behavior and Bargaining Equilibrium 
in Games and Social Situations (Cambridge University Press, 
1977) e em John Harsanyi e Reinhart Selten, A General Theory 
of Equilibrium Selection in Games (Cambridge, Mass., MIT 
Press, 1988). Uma aplica<;:ao a temas mais gerais, que dol. 0 que 
pensar, e The Economics of Rights, Co-operation and Welfare, 
de Robert Sugden (Oxford, Blackwell Publisher, 1986). A n09ao 
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de urn equilibrio de conven,ao deriva de David Lewis, Conven
tion (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1969), apo
iada no capitulo 2 de Thomas Schelling, The Strategy of Conflict 
(Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1960). 0 tema 
das expectativas racionais versus adaptativas e abordado, por de
fensores, respectivamente, das primeiras e das ultimas, em Da
vid Begg, The Rational Expectations Revolution in Macroecono
mics (Oxford, Allan, 1982) e em Hashem Pesaran, The Limits to 
Rational Expectations (Oxford, Blackwell Publisher, 1987). 

XII NORMAS SOCIAlS 

Este capitulo ap6ia-se fortemente no capitulo 3 de meu Cement 
of Society (Cambridge University Press, 1989). Uma uti! pesqui
sa empirica e Rules, Exceptions and the Social Order, de Robert 
Edgerton (Berkeley e Los Angeles, University of California 
Press, 1985). Uma abordagem alternativa, com maior ~nfase no 
papel cognitivo das normas e What Are Norms?, de Francesca 
Cancian (Cambridge University Press, 1975). Urn reIato evo
lutivo das normas e oferecido por Robert Frank, em Passions 
within Reason (Nova York, Norton, 1988). Boas analises do fe
nomeno intimamente relacionado da cren,a podem ser encontra
das em Diego Gambetta, org., Trust (Oxford, Blackwell Publish
er, 1988). Os c6digos de honra sao discutidos em R. MacMullen, 
Corruption and Decline of Rome (New Haven, Conn., Yale Uni
versity Press, 1988) e em Christopher Boehm, Blood Revenge 
(Lawrence, University Press of Kansas, 1984), para citar apenas 
alguns. As normas que regulam 0 papel do dinheiro sao discuti
das no capitulo 4 de Michael Waltzer, Spheres of Justice (Nova 
York, Basic Books, 1983). As normas de consumo sao discuti
das em Stephen Jones, The Economics of Conformism (Oxford, 
Blackwell Publisher, 1984). 
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Xlll AC;Ao COLETIV A 

Dois livros-padrao sobre 0 problema da a,ao coletiva sao The 
Logic of Collective Action, de Mancur Olson (Cambridge, 
Mass., Harvard University Press, 1963) e Collective Action, de 
Russell Hardin (Baltimore, Md., Johns Hopkins University 
Press, 1982). A exposi9ao diagramatica usada no texto vern de 
Thomas Schelling, Micromotives and Macrobehavior (Nova 
York, Norton, 1978). A cooperaqao em repetidos problemas de 
a,ao coletiva e estudada em Robert Axelrod, The Evolution of 
Cooperation (Nova York, Basic Books, 1984) e em Michael 
Taylor, The Possibility of Cooperation (Cambridge University 
Press, 1987). Investiga,5es pormenorizadas das condi,6es que 
promovem ou dificultam a a,ao coletiva estao em Pamela Oli
ver, Gerald Marwell e Ruy Teixeira, "A theory of the critical 
mass. l. Interdependence, group heterogeneity, and the produc
tion of collective action", American Journal of Sociology 91 
(1985): pp. 522-56, e em Gerald Marwell, Pamela Oliver e 
Ralph Prahl, "Social networks and collective action: A theory .of 
the critical mass III", American Journal of Sociology 94 (1988): 
pp. 502-34. Os estudos empiricos incluem Samuel Popkin, The 
Rational Peasant (Berkeley e Los Angeles, University of Cali
fornia Press, 1979) e John Bowman, Capitalist Collective Action 
(Cambridge University Press, 1989). 

XIV NEGOCIAC;Ao 

Dois estudos classicos e acessiveis sobre a negocia,ao, com ~n
fase sobre os truques e estratagemas usados pelos negociadores 
na vida real, sao Thomas Schelling, The Strategy of Conflict 
(Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1960) e Howard 
Raiffa, The Art and Science of Negotiation (Cambridge, Mass., 
Harvard University Press, 1982). Uma exposi,ao das teorias for
mais da barganha que dominavam 0 campo antes de 1980, e 
continuam 1argamente empregadas, e Alvin Roth, Axiomatic 

209 



Ensaio bibliografico 

Theories of Bargaining (Nova York, Springer, 1979). Exposi
(ioes sobre uma abordagem mais recente, devidas em grande par
te a Ariel Rubinstein, podem ser encontradas em Alvin Roth, 
org., Game-Theoretic Models of Bargaining (Cambridge Uni
versity Press, 1985) e em Ken Binmore e Partha Dasgupta, orgs., 
The Economics of Bargaining (Oxford, Blackwell Publisher, 
1986). Uma coloca(iao (relativamente) acessivel da moderna teo
ria da negocia(iao e a de John Sutton, "Non-cooperative bargain
ing theory: An introduction", Review of Economic Studies 53 
(I986): pp. 709-24. 

xv INSTITUIC;:OES SOCIAlS 

As recentes discussOes da emergencia espont1inea de institui~Oes 
como solu(ioes a problemas de coordena~lio e a(ilio coletiva in
cIuem Andrew Schotter, The Economic Theory of Social Institu
tions (Cambridge University Press, 1981) e Robert Sugden, The 
Economics of Rights, Co-operation and Welfare (Oxford, Black
well Publisher, 1986). Entre os autores que enfatizam 0 papel 
das institui~Oes na redu~lio dos custos de transa~lio entre mem
bros da sociedade incIuem-se Douglass North, Structure and 
Change in Economic History (Nova York, Norton, 1981) e Oli
ver Williamson, The Economic Institutions of Capitalism (Nova 
York, Free Press, 1985). 0 papel das constitui~Oes e discutido 
nas contribui~Oes a Jon Elster e Rune Slagstad, orgs., Constitu
tionalism and Democracy (Cambridge University Press, 1988). 
o problema de definir a vontade popular e discutido em Kenneth 
Arrow, Social Choice and Individual Values (Nova York, Wiley, 
1963; 2~ ed.) e em William Riker, Liberalism Against Populism 
(San Francisco, Freeman, 1982). As causas e conseqiiencias da 
corrup(iao slio pesquisadas em Arnold Heidenheimer, Michael 
Johnston e Victor LeVine, orgs., Political Corruption (New 
Brunswick, N. J., Transaction Books, 1989). 
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XVI MUDANC;:A SOCIA!.. 

Informa(ioes sobre 0 cicIo .das dinastias chinesas podem ser en
contradas em Edwin Reischauer e John Fairbank, East Asia: The 
Great Tradition (Londres, Allen & Unwin, 1960). Para uma 
perspectiva comparativa pode-se consultar Carlo M. Cipolla, 
org., The Economic Decline of Empires (Londres, Methuen, 
1970). Dois destacados estudos das revolu~6es europeias dos se
culos XVII e XVlll slio Lawrence Stone, The Causes of the Eng
lish Revolution (Londres, Routledge & Kegan Paul, 1972) e Ale
xis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution 
(muitas edi(ioes). Os bons livros sobre as revolu~oes alemli, rus
sa e chinesa incIuem Theodore Hamerow, Restoration, Revolu
tion, Reaction: Economics and Politics in Germany, 1815-71. 
(Princeton, N. J., Princeton University Press, 1966), Leon Trot-' 
sky, The History of the Russian Revolution (Londres, Pluto 
Press, 1977), e Yung-fa Chen, Making Revolution: The Commu
nist Movement in Eastern and Central China, 1937-45 (Berkeley 
e Los Angeles, University of California Press, 1986). Os comen
t1irios sobre a mudan~a social planejada ap6iam-se forte mente 
no capitulo IV de meu Solomonic Judgements (Cambridge Uni
versity Press, 1989). Uma analise similarmente cetica pode ser 
encontrada em Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty 
(Londres, Routledge & Kegan Paul, 1978). 
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