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RESUMO 

As instituições podem ser grandes influenciadoras no processo decisório dos 
indivíduos, assim como o idioma e a forma de se portar à mesa, a Teoria Econômica 
pode ser caracterizada como uma instituição detentora de uma força capaz de 
alterar ou moldar as preferências dos agentes que com ela entram em contato. 
Partindo desse pressuposto, um estudo empírico foi feito com os estudantes do 
Curso de Graduação de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Paraná; 
para tal, utilizou-se de um questionário contendo doze questões que tratavam de 
assuntos diversos, os alunos eram tentados a escolher entre alternativas que 
revelavam uma tendência ao comportamento cooperativo ou ao comportamento 
auto-centrado. Após aplicação dos questionários as respostas dos alunos de 
primeiro ano e de último ano foram comparadas, e desta comparação surgiram as 
conclusões finais desse estudo. Foi possível concluir, então, que tais indivíduos 
tiveram suas preferências modificadas durante o processo de formação em seu 
curso de graduação, enquanto os alunos de primeiro ano demonstraram uma 
tendência ao comportamento cooperativo, os alunos de último ano demonstraram 
uma tendência ao auto-centrismo. 

Palavras-chave: Instituições. Tomada de Decisão. Racionalidade. 
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ABSTRACT 

Institutions can have an influence on individuais decision making, as well as a 
language or the way we behave at the table, Economic Theory can be caractherized 
as an institution that holds a power which is able to change or mold agents 
preferences who work with it. From this presupposition, an empiric study was done 
with Economics students from Universidade Federal do Paraná; and so on, those 
students were submitted to a questionnaire which got twelve questions, they had to 
decide between alternatives that revealed some tendency to behave cooperatively or 
selfishy. Afterwards, the answers where compared from first year students decisions 
to last year students decisions, and from this comparision emerged the results that 
are elucidated in this paper. The study proved that, those students had they 
preferences changed while they were in touch with Economic Theory, while first year 
students showed a tendency to act cooperatively, last year students showed a 
tendency to act selfishy 

Key-words: Institutions. Decision making. Rationality. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo em que vivemos, estamos cercados por instituições: são idiomas, 

regras de trânsito, formas de se portar à mesa, propagandas e comerciais, 

imposições de comportamento que a sociedade faz. Sabemos o quanto essas 

instituições podem influenciar nosso comportamento, a forma com que pensamos e 

racionalizamos e consequentemente a forma com que tomamos nossas decisões. 

Como define LANGLOIS, 1986b (apud PONDÉ, 2005), "Uma instituição é uma 

regularidade no comportamento e no pensamento que especifica ações em 

situações particulares recorrentes". 

É possível observar que um indivíduo inserido em um grupo pode ter seu 

comportamento alterado através das sanções que tal grupo faz sobre seu 

comportamento. Assim, na medida em que o indivíduo não segue os padrões de 

comportamento estabelecidos pelo grupo, ele será sancionado. Para Veblen este 

fato culminaria em um processo de "aprendizado" do comportamento dos agentes 

pelas normas em vigor, na medida em que estes buscam certa aceitação do grupo 

social no qual estão inseridos. 

1.1 O B J E T I V O G E R A L 

O trabalho aqui apresentado tem o objetivo geral de analisar o 

comportamento do grupo formado pelos alunos do curso de Economia da 

Universidade Federal do Paraná. A análise parte do pressuposto de que a Teoria 

Econômica pode ser caracterizada como uma instituição, capacitadora de um 

determinado pensamento deste grupo. Verifica-se, então, se o meio acadêmico no 

qual esses agentes estiveram inseridos, meio em que foram expostos à teorias 

econômicas durante o período do curso de graduação, foi capaz de modelar ou 

alterar a sua racionalidade e consequentemente suas preferências. 

Para avaliação do comportamento do grupo, foi necessária uma análise 

empírica. Esta avaliação partiu de uma amostra do grupo que foi submetida a 
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questionários e suas preferências foram comparadas entre os alunos iniciantes no 

curso (pouco expostos às teorias) e os alunos formandos (mais expostos às teorias). 

O referencial teórico utilizado é a abordagem da Velha Economia Institucional, 

principalmente os conceitos veblenianos, que serão expostos no capítulo 2 desse 

trabalho. No capítulo 3 é feita uma exposição da metodologia utilizada na 

constituição dos questionários aplicados ao grupo em estudo, e posteriormente o 

método de aplicação e apuração dos resultados. No capítulo 4 analisam-se os 

resultados obtidos através de tal aplicação, submetendo a hipótese da teoria 

econômica como modeladora de preferências à análise empírica. Finalmente 

conclui-se o trabalho no capítulo 5. 

2 R E F E R E N C I A L TEÓRICO 

Neste capítulo são apresentadas as teorias nas quais este trabalho está 

embasado. Na seção 2.1 apresenta-se a racionalidade instrumental compreendida 

na teoria neoclássica que poderia ser definida como a teoria pioneira sobre o 

processo de tomada de decisão dos agentes, tendo em vista o conceito e críticas 

da racionalidade da teoria neoclássica; a partir da seção 2.2 partimos para a 

abordagem da Velha Economia Institucional, escola pela qual este estudo se 

orienta. Para tanto, expõe-se o conceito de racionalidade apresentado por Veblen e 

o que o autor considerava sobre os hábitos dos indivíduos. Finalmente demonstra-

se o conceito de grupos latentes apresentado por Mary Douglas (2007. 

2.1 DEFINIÇÃO DA RACIONALIDADE 

2.1.1 Racionalidade instrumental 

A racionalidade instrumental segundo Heap (1992, citado por MONASTERIO, 

1998) é a escolha das ações que melhor satisfazem os objetivos dos indivíduos. O 

agente deve conseguir comparar de alguma forma a satisfação que ele consegue 

obter em cada escolha que tenha clara consigo, para assim, determinar qual ação é 

mais apropriada. 
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Segundo uma abordagem da consciência do comportamento racional, os 

indivíduos, seguindo seus desejos conseguem estabelecer preferências ou 

indiferença em relação a determinadas cestas de bens (que contêm diferentes 

combinações destes), como sugere o gráfico abaixo: 

Vestuário 

Alimentação 

G R A F I C O 1 - C U R V A DE INDIFERENÇA 

Fonte: P INDYCK (2006) 

A curva da indiferença (gráfico 1) implica que dados os bens alimentação e 

vestuário, um indivíduo consegue estabelecer uma relação de indiferença quanto ao 

consumo da cesta A, B ou C. Para ele todas essas cestas trarão o mesmo nível de 

utilidade e satisfação. 

Para que esta situação seja verdadeira, no entanto, tem de se levar em conta 

algumas premissas (MONASTERIO, 1998): 

• Reflexividade - cada cesta é pelo menos tão desejável quanto ela mesma; 

• Completeza - quaisquer cestas podem ser comparadas; 

• Transitividade - se a cesta A é preferível à B e B é preferível à C, logo 

prefere-se A à C. 

• Continuidade - dada uma cesta com dois bens é sempre possível definir uma 

outra cesta com quantidades diferentes à qual o consumidor será sempre 

indiferente. 

Isto nos conduz à abordagem que enfatiza o papel da maximização no 

comportamento individual, ou seja, o indivíduo sempre fará sua escolha baseado na 

combinação que resulta numa maior utilidade para ele. A teoria neoclássica introduz 
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um indivíduo que consegue estabelecer relações de preferência para qualquer cesta 

de bens. 

Alguns pontos sobre essa teoria devem ser destacados. Um é o fato de que o 

agente tem as opções dadas, ou seja, ele não "incorre em custos" na procura de 

possibilidades de ação. Outro ponto é que o indivíduo conhece todas as 

conseqüências de cada escolha. Por fim ele, tem de avaliar todas essas 

possibilidades sem limitações (Simon, 1965, apud MONASTERIO, 1998). Sendo 

assim, a teoria neoclássica sobre a maximização da utilidade no comportamento dos 

agentes, de certa forma ignora qualquer influência de instituições na decisão dos 

indivíduos. Eles baseiam suas decisões única e exclusivamente no resultado 

inequívoco da maximização de sua utilidade, sem levar em conta outros fatores. 

Elster (1983b, citado por MONASTERIO, 1998) diz que: 

A contribuição da racionalidade instrumental é de grande valia para a Teoria 
Econômica, mas ela incorre em exigências aos indivíduos que não condizem 
à realidade; omitem-se problemas relativos à quantidade de informação além 
da limitada capacidade computacional dos agentes. Além disso, a teoria 
acredita no pressuposto de que os objetivos são fixos, o que na realidade 
sabemos que não ocorre na realidade, as preferências podem mudar face a 
uma realidade adversa. (ELSTER, 1983b, apud MONASTERIO, 1998). 

2.1.2 A racionalidade em Veblen 

Na abordagem vebleniana a influência das instituições sobre o 

comportamento humano ocorre por dois canais: impondo normas sociais que 

restringem sua conduta e agindo sobre os desejos dos agentes. 

Para Veblen, as instituições têm um papel coercitivo na conduta dos 

indivíduos. O agente tem seu comportamento "moldado" pelas normas em vigor na 

medida em que busca certa aceitação do grupo social no qual está inserido. Assim, 

as normas modificam as ações que seriam esperadas caso aceitássemos o modelo 

de maximização da utilidade sem levar em conta que os agentes se atentam às 

regras de comportamento socialmente aceitos. 

Desta forma, só o fato de admitirmos a existência de instituições que são 

externas aos indivíduos já coloca alguma dificuldade na construção de uma teoria 

que leve em conta apenas os indivíduos isolados; as instituições são nitidamente 

importantes ao se avaliar o comportamento de indivíduos. 
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Veblen afirma que do ponto de vista individual, os desejos de cada agente 

são o resultado de suas características inatas e da sua experiência vital que se 

realizam dentro de uma malha institucional e circunstâncias materiais (Veblen, apud 

MONASTERIO, 1998). Vale atentar que as instituições não são neutras, elas 

influenciam na formação dos desejos dos indivíduos. Mais ainda, Veblen reafirma a 

posição de que os desejos são função da variável institucional, que é de um caráter 

complexo e instável (MONASTERIO, 1998). 

Assim, pode-se considerar que as instituições se internalizam nos indivíduos 

na medida em que elas "moldam" as preferências de cada agente. Verifica-se aí 

uma relação entre as instituições e a racionalidade, que se dá através de tal 

internalização das estruturas vigentes nas normas e hábitos coletivos de 

pensamento e ação. John Kenneth Galbraith (1982, citado por MONASTERIO, 

1998), denominou "efeito dependência" a idéia de que, na "sociedade afluente", o 

próprio processo de produção de mercadorias molda as preferências de consumo 

através da emulação e da propaganda. Assim, os desejos são dependentes da 

produção. 

Percebe-se então que ao afirmar a influência das instituições sobre os 

desejos dos indivíduos e as normas sociais, Veblen distancia-se da abordagem 

neoclássica. Além de contestar que as preferências de um indivíduo são plenamente 

conhecidas e estáveis, e que estas estão sujeitas a influências exógenas, o autor 

critica o fato da teoria neoclássica tratar apenas o indivíduo desconsiderando o meio 

(ou a sociedade) no qual ele vive. 

2.2 OS HÁBITOS 

Segundo Veblen, os hábitos de pensamento são um resultado do 

comportamento cotidiano, ou seja, dos hábitos de vida (Veblen, 1959 apud 

MONASTERIO, 1998). 

Segundo o pensamento de North (citado por HODGSON, 2007) as instituições 

aceitam uma "herança comum cultural" que pode de alguma forma reduzir 

divergências entre os modelos mentais assegurados por indivíduos diferentes, ou 

então afetar as crenças e objetivos de um indivíduo. Isto nos conduz a um tema na 
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Velha Economia Institucional relativo ao papel das instituições em moldar 

preferências. 

Os hábitos terminam por transformarem-se em objetivos em si. A consciência 

volta-se apenas para as metas próximas, enquanto os propósitos finais, que são 

associados aos instintos, ficam escondidos e são recordados apenas de forma 

esparsa e através de um esforço de reflexão. 

Os modos pelos quais ocorre a imposição de um hábito de pensamento 

dificilmente são discutidos. Assim como os hábitos de vida, os hábitos de 

pensamento também teriam uma forte inércia no indivíduo, e são alterados apenas 

quando as circunstâncias exigem. Como afirma Veblen: 

O grupo se compõe de indivíduos, e a vida do grupo é a vida dos indivíduos 
vivida pelo menos por uma ostensiva maioria. O esquema de vida aceito pelo 
grupo é o consenso de opiniões mantidas pelo conjunto desses indivíduos ao 
que é certo, bom, conveniente e belo na natureza humana. (VEBLEN, 1983, p.). 

Monasterio (1998) argumenta que a ação das pressões das circunstâncias 

sobre cada indivíduo em separado faz com que os membros do grupo tenham 

hábitos de pensamento semelhantes. Seria mais uma coincidência de hábitos de 

pensamento do que um consenso buscado propriamente dito. 

Para HODGSON (2007), instituições são sistemas duradouros de regras 

sociais inveteradas. Elas modificam e habilitam o comportamento tanto que 

indivíduos formam novos hábitos como resultado. Não se deriva disto que pessoas 

desenvolvem novas preferências, querer ou propósitos simplesmente porque 

"valores" ou "forças sociais" o controlam. Ao invés, a capacidade da instituição social 

de moldar, trocar e constranger dá espaço a novas percepções aos indivíduos, o 

que normalmente chamamos de aprendizado. Com novos hábitos de pensamento e 

comportamento, novas preferências e intenções emergem. Como resultado, hábitos 

compartilhados são o material constitutivo das instituições, provendo a elas um 

aumento da durabilidade, poder e autoridade normativa. 

HODGSON (2007) acrescenta que o mecanismo pelo qual regras culturais e 

institucionalmente específicas de cognição e ação se tornam impressos na mente 

humana é através da formação de hábitos. Razão, deliberação e cálculo, todos 

9 



estes dependem da formação prévia dos hábitos. Hábitos são formados através de 

pensamentos ou comportamentos repetitivos. 

É problemático decidir se cada um de nós nos comportamos de uma forma 

específica por força da pressão do grupo social em que estamos inseridos, ou se 

realmente damos apoio às regras de conduta seguidas. Segundo Monasterio (1998), 

pode-se afirmar que, em linhas gerais, Veblen enfatiza a internalização em 

detrimento da coerção das instituições. 

2.3 G R U P O S L A T E N T E S 

Assim, os hábitos e a racionalidade podem estar atrelados à existência de ou 

mesmo podem ser a peça chave no surgimento de um grupo. Segundo DOUGLAS 

(2007), comunidades cooperativas podem surgir por qualquer invocação de 

processos que encorajem o auto-sacrifício, pois isto satisfaz a necessidade psíquica 

de manter a auto-estima ou proporciona o prazer de dar prazer aos outros. 

Outra forma de explicação coletiva faz com que a ação coletiva dependa de um 

entrelaçamento de trocas recíprocas. Assim, pode-se dividir a ação coletiva em 

forma forte, onde o indivíduo racional está atado a um complexo conjunto de 

relações, nas quais precisa agir munido de confiança já que não lhe resta 

alternativa. Além da forma forte a ação coletiva pode demonstrar-se em uma forma 

fraca, na qual o indivíduo tem alguma escolha e se escolher não cooperar acabará 

estragando o espetáculo. Surge, então, uma reação, que são as sanções sociais 

para penalizar o comportamento não cooperativo. 

Olson (citado por DOUGLAS, 2007) diz que a ciência é um conjunto de universos 

de pensamento, um empreendimento improvável, a menos que se consiga explicar 

como pensadores individuais se combinam para criar um bem coletivo. Contudo, 

uma crítica às colocações de Olson, é que alguns grupos que deveriam ser 

considerados latentes e, portanto, só deveriam manifestar sua existência 

esporadicamente, na verdade sobrevivem, criam e mantêm alguma realização 

cultural e comum. Estes grupos latentes estão sujeitos a algumas dificuldades. A 

primeira delas é que seus membros não têm qualquer interesse pessoal forte em 

permanecer nele se os custos de permanecer nele forem maiores que o benefício 

que este pode trazer. Então, a ameaça de se retirar é o trunfo na negociação. Os 
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assuntos do grupo latente serão conduzidos por meio de veto apoiados por ameaças 

de retirada, e a liderança será fraca devido à tendência dos grandes serem 

explorados pelos pequenos. Isto explica a dificuldade que esse grupo tem de 

alcançar seus objetivos comuns. No caso, o grupo pode realizar uma ação 

alternativa que fortalecerá a base comunitária continuando a atuar somente de 

acordo com motivos que só lhe dizem respeito. 

Assim, foi definido um grupo social com uma forma precisa e distinta de 

organização que não tem poder coercitivo e não proporciona benefícios seletivos 

individuais de espécie material. 

Segundo DOUGLAS (2007), os membros do grupo latente não pretendem 

construir o estilo de pensamento que mantém a forma de organização. O nexo 

causai percorre a organização dando resistência às ações de seus membros. Um 

único pressuposto é necessário: que eles gostariam de ver a comunidade sobreviver 

sem desistir de sua autonomia individual. Ao adotarem a estratégia mais fácil, eles 

começam a percorrer juntos uma trilha que termina na construção de um estilo de 

pensamento. Assim, ao construírem em conjunto esta forma de pensamento, para 

cada membro do universo de pensamento, a conseqüencialidade de suas próprias 

pequenas ações será de que cada um deles acusará seu vizinho de traição caso o 

estilo de pensamento não seja seguido, sem desconfiar que tal padrão de crença 

comumente compartilhado se fortalece com isso. A latência, portanto, concentra com 

maior clareza os problemas da ação coletiva no âmbito dos pressupostos da escolha 

racional. 

Assim, as teorias acima citadas serviram de embasamento ou mesmo podem ser 

definidas como o alicerce na construção e definição da metodologia utilizada neste 

trabalho, como forma de sustentar a análise empírica do objeto deste estudo, tal 

metodologia é demonstrada no capítulo seguinte. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia deste trabalho pode ser explicada em duas partes. Primeiro 

explicamos a pesquisa em si, como se elaborou o questionário, seu principal 

objetivo, a metodologia utilizada na aplicação do questionário final, e por fim as 
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justificativas na escolha dos grupos para a pesquisa. Em seguida, no item 3.1.1, 

explicamos o objetivo de cada questão do questionário e os conceitos que estão 

envolvidos em cada opção. 

3.1 O QUESTIONÁRIO 

Em 2008, deu-se início à pesquisa empírica deste trabalho. Seu objetivo 

central era avaliar se os alunos do curso de Economia da Universidade Federal do 

Paraná tinham suas preferências moldadas ou alteradas ao longo do curso de 

graduação em função de sua exposição às teorias econômicas ali ministradas. Era 

necessária a constituição de um questionário em que se pudesse identificar 

mudanças nos padrões de racionalidade ou de suas preferências na tomada de 

decisão. 

Assim, foi elaborado um questionário contendo doze questões. E s s a s questões 

se referiam a situações diversas que o indivíduo poderia identificar em seu cotidiano, 

mas que pudessem identificar a tendência a um comportamento mais cooperativo ou 

mais auto-centrado. Assim, temas que envolvem os conceitos de "Teoria dos 

Jogos" 1 e "Informação Assimétrica" 2 foram abordados nas composições das 

questões de forma a revelar alguma tendência comportamental. 

As questões eram de múltipla escolha e foram divididas da seguinte forma: as 

seis primeiras propunham identificar o estudante de economia de forma geral 

(período e turno do curso, motivos da escolha pelo curso, entre outras). As próximas 

seis questões se referiam a situações diversas em que o estudante deveria apontar 

a alternativa com a qual mais se identificava quanto à tomada de decisão. 

1 A Teoria dos Jogos é o estudo das decisões racionais em situações em que um ou mais indivíduos 
têm escolhas a fazer, preferências de acordo com os resultados, e algum conhecimento das escolhas 
disponíveis ,das escolhas de cada um e das preferências de cada. O resultado depende da escolha 
de que ambos fizerem, ou que todos fizerem se houver mais de dois no jogo. Não existe uma escolha 
melhor do que outra; isso vai depender do que o outro escolher ( S C H E L L I N G , 1984). 

2 A disponibilidade de informação está diretamente ligada à formação de estratégias. A introdução da 
assimentria de informação em modelos torna necessário considerar não apenas o que os agentes 
sabem, mas o que eles acham que seus concorrentes sabem, o que eles imaginam que seus 
concorrentes saibam a seu respeito e o que eles pensam que os outros agentes sabem com relação 
às informações que eles detêm (PINTO, 2000). 
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Assim, criou-se uma primeira versão do questionário. O aluno deveria assinalar 

uma das alternativas de múltipla escolha e a resposta continha, além das 

alternativas, uma justificativa para cada escolha (ex: "Só fura a fila se estiver 

sozinho, pois acredita que uma pessoa a mais na fila não faria diferença"). 

Após a elaboração da primeira versão do questionário, optou-se por fazer uma 

"prévia" com a aplicação de um "questionário piloto" (vide Apêndice 1). Este 

questionário continha as doze questões elaboradas, porém as justificativas das 

alternativas estavam "em aberto", ou seja, o indivíduo deveria discorrer sobre a 

justificativa de sua preferência. Além disso os alunos ainda poderiam incluir novas 

alternativas que não fossem contempladas pelo questionário. Desta forma, o 

questionário seria refeito e não se limitaria ao entendimento dos elaboradores sobre 

as questões relevantes aos alunos, permitindo a criação das alternativas de resposta 

de cada questão em função do que os próprios alunos poderiam julgar relevante. 

O "questionário piloto" foi aplicado em uma amostra aleatória de oito alunos do 

último ano de economia, tanto do turno diurno quanto do noturno. Houve de fato 

contribuições para a criação de novas alternativas de resposta para as perguntas 

que não haviam sido pensadas pelos elaboradores. Houve também sugestões para 

que as justificativas da escolha da alternativa fossem alteradas. 

Um ponto relevante foi observado: ao lidar com indivíduos que não 

necessariamente formam um grupo homogêneo, têm-se valores morais distintos que 

são desconhecidos pelos elaboradores do questionário. Desta forma, após a 

aplicação do "questionário piloto" houve um cuidado em incluir alternativas que 

previamente não fariam parte da primeira aproximação do questionário. 

Após alteração do questionário a partir das contribuições ao "questionário piloto", 

obteve-se uma versão final (vide Apêndice 2). Esta versão final, foi então submetida 

à aplicação em uma amostra de vinte alunos que formavam os seguintes grupos: 

primeiro ano diurno, primeiro ano noturno, último ano diurno e último ano noturno. 

Os turnos diurno e noturno se diferem por terem seu período de formação em quatro 

e cinco anos respectivamente, porém ambos mantêm em seus planos curriculares a 

disciplina de Desenvolvimento Econômico como matéria ofertada apenas no último 

ano de cada turno, partindo-se dessa informação a aplicação do questionário para 

último ano foi feita apenas em alunos das turmas de Desenvolvimento Econômico 
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dos turnos diurno e noturno, excluindo-se da amostra os alunos que participaram da 

apresentação do projeto deste estudo (quarto ano diurno, turma E ) , já que com o 

prévio conhecimento do objetivo de tal questionário, suas respostas poderiam sofrer 

algum tipo de interferência pelo processo. Tais grupos foram selecionados 

assumindo que o grupo de alunos de último ano contém a máxima exposição às 

teorias econômicas no universo pesquisado, enquanto os alunos de primeiro ano 

contém a mínima exposição às teorias econômicas. Assim sendo, se 

conseguíssemos comparar as diferenças existentes entre as preferências de tais 

grupos, poderíamos encontrar evidências sobre as alterações ou modelagem que a 

teoria econômica pode ter causado nestes indivíduos durante o curso de graduação. 

O resultado final da aplicação do questionário foi então utilizado na análise desta 

monografia, que é apresentada no Capítulo 4 deste trabalho. 

3.1.1 O objetivo das questões 

Como dito anteriormente, o objetivo final das primeiras seis questões era uma 

aproximação, uma visão ampla do estudante de economia, enquanto as seis últimas 

questões visavam identificar o comportamento auto-centrado ou cooperativo dos 

alunos. As questões 1 e 2 foram formuladas com o intuito de separar alguns grupos 

de interesse para a análise: noturno, diurno, primeiro e último anos. Nas questões 3, 

4, 5 e 6 o objetivo maior era identificar se o estudante já tinha tido algum contato 

com a Ciência Econômica (e em caso afirmativo, qual foi esse contato), ou mesmo 

se o estudante tinha tido algum contato com outra ciência. Isso porque ao entrar em 

contato com grupos e teorias distintos, essas instituições ou mesmo as analogias 

que o indivíduo pode obter desse contato, podem proporcionar uma tendência à 

determinada forma de pensamento ou comportamento. 

A questão 6 foi proposta com o objetivo de avaliar as razões pelas quais o 

estudante optou pelo curso de economia, saber se este motivo visa um 

favorecimento da sociedade, família e amigos, ou se no momento da escolha de 

fazer o curso de economia o estudante visava seu benefício próprio apenas. 

As questões 7.A, 7.B e 7.C pretendiam identificar se o aluno tem uma 

preferência em executar trabalhos individualmente ou em grupos. Estas questões 

14 



apresentavam motivos positivos e negativos pelos quais o aluno poderia optar por 

realizar trabalhos em grupo ou individualmente. O aluno que escolhesse alternativas 

onde a preferência por trabalhos individuais fosse revelada, tenderia a ter um 

comportamento auto-centrado. Por outro lado, o aluno que acreditasse na vantagem 

de realizar trabalhos em grupo, tenderia a ter um comportamento cooperativo ao 

confiar nos benefícios de se trabalhar em grupo. 

Na oitava questão, é proposta uma situação em que o aluno pode optar por 

alternativas nas quais: pode ser cooperativo buscando alternativas que atenderiam à 

vontade da maioria de seus colegas, ou poderia apresentar a tendência de um 

comportamento auto-centrado, buscando ele mesmo por alternativas que ele 

acredita serem as melhores. 

Na questão 9, o ponto principal era identificar os indivíduos que teriam 

comportamento auto-centrado pela preferência em uma divulgação em que as 

oportunidades chegassem apenas a seu conhecimento, ou então indivíduos que 

tendem a ser cooperativos, pois optariam por uma comunicação em massa, onde 

muitos colegas pudessem ficar sabendo de tal oportunidade. Nesta questão o 

conceito de "Informação Assimétrica" é apresentado. Os indivíduos podem divulgar 

sua tendência a fazer uso de uma informação que apenas alguns poucos possuem, 

ou mesmo poderia demonstrar sua tendência à cooperação e assim apontar 

alternativas nas quais a informação não chegasse ao conhecimento apenas de 

alguns poucos, mas de toda a comunidade. 

A questão 10 inclui o conceito de "Teoria dos Jogos". Supõe-se, a existência de 

uma fila muito grande. Os alunos podem optar por "não furar a fila" caso acreditem 

na cooperação, permitindo ganhos para o grupo, ou por "furar a fila" caso não 

acreditem na cooperação, prejudicando assim a velocidade da fila para um grupo de 

pessoas. 

A questão 11 inclui o conceito de "Informação Assimétrica", pois um dos alunos 

conhece previamente o trabalho que deve realizar. Este poderia então usar dessa 

informação para favorecimento próprio, ao escolher executar a parte do trabalho que 

mais lhe agrada realizar, deixando para seu colega a parte restante do trabalho. Por 

outro lado, ao optar por dividir o trabalho em conjunto com seu colega, o estudante 

estaria demonstrando uma tendência ao comportamento cooperativo. 
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Assim como na questão 10, a questão 12 também inclui o conceito do "Teoria 

dos Jogos", mas numa situação diferente. Neste caso, o estudante está diante da 

possibilidade de cooperar durante um engarrafamento de veículos, respeitando o 

trânsito, de modo que este possa fluir melhor, ou agir de acordo com seu interesse 

próprio, sendo indiferente para o fato de que sua ação não-cooperativa pode 

representar um agravante, e fazer com que todos os agentes saiam perdendo com 

sua falta de cooperação. 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Na análise dos resultados, partiu-se dos dados obtidos na pesquisa empírica 

deste trabalho com os grupos de estudantes de Economia da Universidade Federal 

do Paraná, submetidos à avaliação pelo questionário. Assim, após a coleta dos 

questionários respondidos, os dados obtidos foram tabulados, e criou-se uma tabela 

(Tabela 1) com o percentual de alunos que escolheram cada alternativa de cada 

questão. Para obter tais números foram somadas as quantidades de pessoas de 

cada grupo ( 1 o ano, 4 o ano, noturno, diurno) que assinalaram cada alternativa 

referente à cada questão. Após computar todos os dados, foi somada a quantidade 

de alunos do grupo de referência que responderam à cada alternativa da questão e 

dividiu-se pelo número total de alunos que responderam àquela questão, chegando 

ao percentual de referência de cada alternativa. Por exemplo se o número total de 

alunos do primeiro ano diurno que responderam à questão 7A foi 40 e o número de 

alunos deste grupo que assinalaram a alternativa A da questão 7A foi 20, dividiu-se 

18 por 40 e chegou-se ao percentual de 45%. Utilizou-se tal procedimento para 

todas as questões que seguiram, e os dados obtidos estão demonstrados na Tabela 

1 que segue abaixo. 
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T A B E L A 1 - P E R C E N T U A L D E R E S P O S T A S S E G U N D O G R U P O S D E A L U N O S D E PRIMEIRO E 

ÚLTIMO ANO E S E U S T U R N O S 

A 45 51 43 52 
B 4 9 4 8 
c 6 7 0 4 

7A D 14 12 13 8 
E 11 12 22 16 
F 0 7 4 4 
G 18 2 13 8 
A 4 15 5 3 
B 32 23 33 28 

7B C 14 8 5 3 
D 18 12 33 31 

28 E 29 31 14 
31 
28 

F 4 12 10 8 
A 64 40 33 49 

7C 
B 11 8 4 12 
C 14 28 22 14 
D 11 24 41 26 
A 14 8 19 11 

8 B 21 23 41 14 
C 61 54 33 50 
D 4 15 7 25 
A 54 68 52 48 

g B 39 29 37 36 
C 7 4 11 7 
D 0 0 0 9 
A 41 21 26 9 

10 B 38 28 19 18 
C 0 28 15 14 
D 21 43 41 59 
A 7 7 4 9 
B 31 21 26 29 

11 C 24 18 19 13 
D 28 39 26 38 
E 10 14 26 11 
A 0 0 0 9 

12 B 59 61 52 55 
C 14 18 26 23 
D 28 21 22 14 

Fonte: A autora (2008) 
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Como nesta pesquisa partiu-se do pressuposto de que os alunos de primeiro 

e último ano formam cada um grupo homogêneo independente do turno de seu 

curso, criou-se uma tabela auxiliar onde os alunos foram agrupados em Primeiro 

Ano e Último Ano. Para isto somou-se a quantidade total de respostas dos alunos de 

primeiro ano do turno diurno e noturno e chegou-se no percentual de respostas das 

questões, como explicitado acima. Os resultados são demonstrados na Tabela 2. 
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T A B E L A 2 - P E R C E N T U A L D E R E S P O S T A S S E G U N D O G R U P O S D E ALUNOS D E PRIMEIRO E 

ÚLTIMO ANO 

7A A 45 52 Auto-centrado 
B 4 9 Cooperativo 
C 4 5 Auto-centrado 
D 14 10 Cooperativo 
E 16 14 Auto-centrado 
F 2 5 Cooperativo 
G 15 5 Cooperativo 

7B A 4 9 Cooperativo 
B 33 26 Cooperativo 
C 10 5 Auto-centrado 
D 26 21 Auto-centrado 
E 21 29 Auto-centrado 
F 7 10 Auto-centrado 

7C A 49 44 Cooperativo 
B 7 10 Auto-centrado 
C 18 21 Cooperativo 
D 26 25 Auto-centrado 

8 A 16 10 Cooperativo 
B 31 18 Cooperativo 
C 47 52 Auto-centrado 
D 5 20 Auto-centrado 

9 A 53 58 Auto-centrado 
B 38 32 Cooperativo 
C 9 5 Auto-centrado 
D 0 5 Auto-centrado 

10 A 34 15 Auto-centrado 
B 28 18 Auto-centrado 
C 7 16 Auto-centrado 
D 31 51 Cooperativo 

11 A 5 9 Auto-centrado 
B 28 29 Cooperativo 
C 21 13 Auto-centrado 
D 27 38 Cooperativo 
E 18 11 Auto-centrado 

12 A 0 5 Auto-centrado 
B 55 58 Cooperativo 
C 20 20 Cooperativo 
D 25 18 Auto-centrado 

Fonte: A autora (2008) 
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De acordo com a tabela 2, foi construída uma tabela auxiliar, onde se 

demonstra o percentual de alternativas auto-centradas e cooperativas, escolhidas 

por cada grupo: 

T A B E L A 3 - P E R C E N T U A L D E A L T E R N A T I V A S C O O P E R A T I V A S E A U T O - C E N T R A D A S 

E S C O L H I D A S P O R CADA G R U P O 

7A 65 71 35 29 

7B 64 65 37 35 

7C 33 35 67 65 

8 52 72 47 28 

9 62 68 38 32 

10 69 49 31 51 

11 44 33 55 67 

12 25 23 75 77 

Fonte: A autora (2008) 

Em um primeiro momento, é difícil identificar um padrão de comportamento do 

grupo de estudantes de primeiro ano e do grupo de estudantes de último ano. Em 

determinadas situações um grupo é mais cooperativo que o outro e vice-versa, e a 

princípio nenhum dos dois grupos estabelece um padrão nitidamente estável de 

propensão ao comportamento cooperativo ou auto-centrado. Pelo contrário, eles 

apresentam indicações dúbias que impossibilitam identificar uma regra de 

comportamento. Assim, ao se constituir um gráfico em formato de "pizza" é possível 

identificar qual dos grupos por vezes escolheu alternativas mais auto-centradas do 

que o outro, e qual grupo escolheu alternativas mais cooperativas: 
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GRÁFICO 2 - P E R C E N T U A L T O T A L D E R E S P O S T A S A U T O - C E N T R A D A S , P O R G R U P O 

Fonte: A autora (2008) 

GRÁFICO 3 - P E R C E N T U A L T O T A L D E R E S P O S T A S C O O P E R A T I V A S , POR G R U P O 

Fonte: A autora (2008) 

Na ilustração agregada dos gráficos, porém, é possível identificar que o grupo 

de alunos do último ano (o grupos mais exposto às teorias econômicas), estabelece 

um padrão de comportamento mais auto-centrado do que o grupo de alunos do 

primeiro ano do curso (menos exposto às teorias econômicas). 
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Neste caso, a instituição Teoria Econômica não parece neutra. Ela influencia 

a formação dos valores e preferências dos indivíduos (Monasterio 1998). Como 

afirma Veblen, os desejos dos indivíduos são uma função da variável institucional, 

resultado de suas características e de sua experiência de vida que se realizam 

dentro de certas circunstâncias materiais. Neste caso a influência da Teoria 

Econômica no processo de tomada de decisão do grupo de estudantes é 

evidenciada pela mudança no padrão de comportamento dos estudantes. Os 

estudantes de primeiro ano revelam uma tendência à cooperação maior que a 

tendência ao comportamento auto-centrado que predomina nos estudantes do último 

ano, ou seja, pode-se ver ali uma evidência da mudança no padrão de 

comportamento desse grupo de estudantes. 

Por outro lado a forma como essa influência se dá pode ser explicada pelos 

hábitos. HODGSON (2007) afirma que a capacidade da instituição social de moldar 

e constranger é capaz de dar espaços a novas percepções nos indivíduos. Desta 

forma, o estudante ao ingressar na comunidade acadêmica da Ciência Econômica 

pode adquirir os hábitos por ela determinados. Segundo Monasterio (1998), os 

modos pelos quais ocorre a internalização de um hábito de pensamento dificilmente 

são discutidos e tais hábitos de pensamento também teriam uma forte inércia no 

indivíduo. Assim sendo, o estudante ingressa na comunidade acadêmica, sofre 

algumas pressões sociais impostas pela comunidade ao qual faz parte agora, 

reavalia seus hábitos anteriores e acaba por modificá-los em alguma medida. Estes 

hábitos farão parte do seu cotidiano e sua aplicação diária será a grande 

responsável pela durabilidade dessa instituição. Assim, na medida em que novos 

agentes são aceitos na comunidade eles iniciam o mesmo processo, e este ciclo 

será responsável pela permanência dessa instituição. 

A questão agora é entender por que a Teoria Econômica nos faz pensar com 

determinado auto-centrismo. A análise empírica deste estudo revela que os 

estudantes ao ingressarem na comunidade acadêmica têm uma tendência 

relativamente maior ao comportamento cooperativo. Na medida em que eles 

convivem na comunidade acadêmica e são apresentados à Teoria Econômica, eles 

têm suas preferências modificadas e se voltam à um comportamento relativamente 

mais auto-centrado. 
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Segundo o experimento de Frey e Meier (2003) realizado com estudantes de 

economia da Universidade de Zurich, os resultados da pesquisa que fizeram 

indicaram que os economistas são mais egoístas que outros estudantes, duas 

hipóteses são apontadas: (i) indivíduos egoístas estudam economia (hipótese da 

seleção); (ii) os estudantes adaptam seus comportamentos ao longo do tempo ao 

axioma básico da teoria que eles estudam (hipótese da doutrinização). 

O estudo de Frank, Gilovich e Regan (1996), que serviu de inspiração nos 

estudos de Frey e Meier (2003) revelam que a economia não transforma as pessoas 

em serial-killers, mas os deixam com menos propensão a cooperar. Nesse estudo 

eles afirmam que a teoria econômica reinforça o comportamento auto-centrado e por 

isso destacam dois pontos,: i) é notório que a Teoria Econômica vista nos cursos de 

graduação dá ênfase à visão de que as pessoas são primeiramente motivadas pelo 

auto-centrismo; ii) há evidências de que sob esse ponto de vista deixa as pessoas 

esperando que seus parceiros não cooperem ("defecf") em dilemas sociais as deixa 

mais motivadas a não cooperar também. 

Lanteri (2008), argumenta em seu estudo que a literatura aponta para as duas 

possibilidades observadas por Frey e Meier (2003): o curso de economia atrai 

pessoas egoístas (existe uma seleção natural de pessoas egoístas), ou acontece no 

curso uma doutrinação das expectativas cínicas ou escolhas racionais. Contudo, não 

existe razão para ir além, ou tomar um dos lados nessa dicotomia entre as duas 

hipóteses 

Pois, segundo Lanteri (2008), do ensino médio em diante, existe uma pluralidade 

de explicações que poderiam justificar diferenças no comportamento de economistas 

e não economistas: alguns economistas podem ser egoístas e auto-selecionados à 

disciplina; ou como apontam alguns, eles podem ajustar suas decisões com o 

estereótipo de economistas; exposições sistemáticas aos conceitos de self-interest e 

trade-offs podem fazer desses conceitos salientes e portanto mais prováveis de 

caracterizar uma situação, e ao longo do tempo a exposição repetitiva com foco nos 

incentivos materiais individuais podem induzir a expectativa de que outras pessoas 

são gananciosas ou à crença de que a justiça não precisa ser uma preocupação 

principal. 
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E s s a s explicações não são mutuamente exclusivas, e talvez seja por isso que 

diferentes explicações são apropriadas para o comportamento em diferentes 

experimentos e para economistas de diferentes idades. 

5 CONCLUSÃO 

As instituições são partes fundamentais no entendimento da racionalidade 

dos agentes. Este trabalho visou analisar o comportamento do grupo formado pelos 

estudantes de Economia da Universidade Federal do Paraná, partindo-se do 

pressuposto de que a Teoria Econômica poderia ser uma instituição de grande 

influência na racionalidade deste grupo. 

Para verificar tal influência partimos do conceito de racionalidade e sua 

implicação sobre a tomada de decisão dos agentes. Viu-se que a economia 

institucional sofistica a análise tradicional do indivíduo naturalmente egoísta e 

maximizador de utilidade ao incluir as instituições como variável chave nesse 

processo decisório. Assim, foram expostos os conceitos de instituição, e como estas, 

com sua capacidade de influência cognitiva, podem alterar ou moldar as 

preferências dos indivíduos, resultando em padrões de comportamento socialmente 

aceitos pela comunidade na qual estão inseridos. 

Elucidou-se ainda o papel dos hábitos, exposto por Veblen. Os hábitos podem 

determinar padrões de comportamento socialmente aceitos, e na medida em que 

estes têm uma forte inércia no indivíduo, eles representam o material constitutivo 

das instituições, provendo às mesmas um aumento da durabilidade, poder e 

autoridade normativa (HODGSON, 2007). Mais ainda, a capacidade da instituição 

social de moldar, trocar, e constranger acaba por conduzir os indivíduos ao 

aprendizado, que por sua vez implica em revisão e eventual mudança de 

preferências e intenções dos indivíduos. 

Partindo dessas noções, tentou-se buscar evidências da formação de 

preferências influenciada pela instituição que denominamos Teoria Econômica - o 

conteúdo de ciência econômica visto pelos alunos do curso de graduação em 

economia da U F P R . Para tanto, uma coleta direta de informações foi feita com base 
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em um questionário. O questionário tinha por objetivo avaliar as escolhas dos 

indivíduos através de alternativas que demonstravam uma tendência à cooperação 

ou ao auto-centrismo. A metodologia utilizada para aplicação dos questionários foi 

explicada bem como seu propósito mais direto: medir possíveis alterações nos 

padrões de pensamento e comportamento dos alunos de economia causadas pela 

exposição à Teoria Econômica. 

Os questionários foram aplicados em uma amostra de dois grupos de alunos 

do curso de graduação de Economia da Universidade Federal do Paraná. O primeiro 

grupo foi constituído por alunos do primeiro ano do turno diurno e noturno, e o 

segundo grupo constituído pelos alunos do último ano diurno e noturno (excluindo-se 

a turma " E " do turno diurno). As respostas dos alunos de primeiro ano e de último 

ano foram posteriormente comparadas, o que acabou por constituir a parte final 

deste estudo. 

Finalmente, partiu-se para análise dos resultados. Foi possível constatar que 

o grupo de alunos de último ano tem uma maior tendência ao comportamento auto-

centrado em detrimento da tendência à cooperação do que o grupo constituído pelos 

alunos de primeiro ano do curso. Enquanto 55% dos alunos de último ano 

assinalaram alternativas que revelam comportamento auto-centrado, apenas 45% 

dos alunos de primeiro ano assinalaram as mesmas alternativas que revelavam sua 

tendência ao auto-centrismo. Esta evidência sugere a influência da Teoria 

Econômica na racionalidade do estudante de economia, pois é possível detectar 

uma mudança no padrão de pensamento e comportamento entre as amostras. 

Alguns estudos, que serviram de inspiração para o início desse trabalho, já 

haviam sugerido que os economistas possuem um padrão de comportamento mais 

egoísta do que os não economistas. Os estudos de Lanteri (2008) e Frey e Meier 

(2003) sugerem a existência de duas hipóteses para justificar tal comportamento: (i) 

indivíduos egoístas estudam economia (hipótese da seleção); (ii) os estudantes 

adaptam seus comportamentos ao longo do tempo ao axioma básico da teoria que 

eles estudam (hipótese da doutrinização). Já Frank, Gilovich e Regan (1996), 

acreditam que existem diversas justificativas para tal, e observam que a economia 

deixa as pessoas esperando que seus parceiros não cooperem, e isso os deixa mais 

motivados a não cooperarem também. 
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Este estudo conseguiu evidenciar a relação causa e efeito que existe entre o 

comportamento auto-centrado e a Teoria Econômica; as conclusões já existentes na 

literatura, de que os estudantes de Economia possuem um comportamento mais 

egoísta do que outras pessoas, fica ainda mais saliente ao verificar nesse estudo 

que estudantes mais expostos à Teoria Econômica têm uma tendência à serem 

ainda mais egoístas. 
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APÊNDICE 1 

Questionário Piloto 
1) Em que ano você entrou no curso de Economia? 

a.( ) 1995 b.( ) 1996 c.( ) 1997 d.( ) 1998 

2001 

h.( )2002 i.( ) 2003 j.( ) 2004 k.( ) 2005 

2008 

2) Qual o turno do curso? 

( ) Diurno ( ) Noturno 

3) Estudou Economia antes de ingressar na U F P R ? 

a. ( ) Não - Pule para a pergunta 4 b. ( ) Sim 

4) Qual o contato com Economia antes de entrar no curso? 

a. ( ) Acompanhava a bolsa de valores. 

b. ( ) Fazia um curso sobre temas diversos de Economia. 

c. ( ) Seguia os principais jornais, revistas e portais eletrônicos de economia. 

d. ( ) Atualizava-me com um parente/amigo formado em Economia. 

e. ( ) Outro: . 

5) Já fez outro curso superior ou está fazendo no momento? 

a. ( ) Não b. ( ) Sim. Qual? 

6) Qual das alternativas que mais se aproxima do motivo pelo qual você optou pelo curso de 

Economia? 

a. ( ) Aprender e me especializar em investimentos, trabalhar com ações e mercado financeiro. 

b. ( ) Montar meu próprio negócio. 

c. ( ) Trabalhar no setor público. 

d. ( ) Entender os problemas sócio-econômicos. 

e. ( ) Atuar em um mercado de trabalho amplo. 

f. ( ) Respeitar a vontade da família de que eu f izesse o curso de Economia. 

g. ( ) Outro: 

7) Em sua opinião, qual forma de avaliação você considera mais produtiva: 

a. ( ) Prova individual. 

b. ( ) Prova em duplas. 
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c. ( ) Seminário individual. 

d. ( ) Seminário em grupo. 

e. ( ) Trabalho individual. 

f. ( ) Trabalho em duplas. 

g. ( ) Trabalho em grupo. 

8) Por que? 

7) De acordo com a sua avaliação, qual o principal ponto positivo/negativo de fazer um 

seminário em grupo: 

a. ( ) Um seminário em grupo possibilita 

b. ( ) O seminário em grupo é bom, porque 

c. ( ) O seminário em grupo é ruim, pois 

d. ( ) Outro: 

8) Uma reunião é feita pelos alunos de sua sala, a fim de que a turma comece a discutir 

assuntos relacionados à formatura. Você é uma pessoa que: 

a. ( ) Sente-se muito envolvido com o assunto, e 

b. ( ) Sente-se pouco envolvido com esse assunto mas 
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c. ( ) Outro: 

9) Na sua opinião, qual a melhor forma de se divulgar um processo seletivo para um estágio ou 

uma colocação no mercado de trabalho? 

a. ( ) A melhor forma é a institucionalização de organizações responsáveis, como o C I E E , 

porq u e 

b. ( ) A melhor forma é a divulgação pública via cartazes, anúncios no jornal, internet ou outros meios 

de comunicação em massa, porque 

c. ( ) A melhor alternativa seria a indicação de pessoas, através de funcionários da própria empresa, 

pois 

d. ( ) A melhor alternativa é a "propaganda boca-a-boca", que os candidatos potenciais realizam com 

os colegas de turma, porque 

e. ( ) Outro: 

10) É natural que ao chegar para almoçar no Restaurante Universitário (RU) da UFPR, este 

apresente grandes filas em qualquer período, durante o horário de almoço. Imagine que você 

tenha saído da aula mais tarde, e sabe que seus colegas já estão na fila há algum tempo, ao 

observar que existe uma fila muito grande, qual o seu comportamento? 

a. ( ) S e os colegas já estão na fila, você aproveita para "furá-la" independentemente de quantas 

pessoas estão acompanhando você, pois 

b. ( ) Só fura a fila se estiver acompanhado de no máximo uma pessoa, pois 
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c. ( ) Não fura a fila em hipótese alguma, porque 

d. ( ) Outro: 

11) Imagine que o professor passa um texto para ser resumido em duplas que deve ser 

entregue na próxima aula; o seu colega que geralmente participa dos grupos com você faltou, 

e você pretende já começar a executar esse trabalho. Em relação à divisão de tarefas, você: 

a. ( ) Aproveita para dividir o texto de forma que 

b. ( ) Espera encontrar-se com seu colega para que os dois, em conjunto, decidam como faze-lo, 

porque 

c. ( ) Outro: 

12) No período de entrada na faculdade, o trânsito torna-se muito desordenado. Muitas ruas 

ficam engarrafadas, e a situação complica à medida que se aproxima da universidade; 

suponha que você esteja atrasado, e já bem próximo à faculdade se depara com um 

cruzamento, o sinal fica verde, mas você percebe que se cruzar, ficará em uma área que 

impede o fluxo de carros no outro sentido. Nesta situação o que você faria: 

a. ( ) Avança o sinal, mesmo trancando a passagem de outros carros, porque 

b. ( ) Espera o sinal abrir novamente e só depois avança, para não trancar o fluxo de veículos, pois 

c. ( ) Para você é indiferente, pois 
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d. ( ) Outro: 
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APÊNDICE 2 

Questionário 

1) Em que ano você entrou no curso de Economia? 

a.( ) 1995 b.( ) 1996 c.( ) 1997 d.( ) 1998 

2001 

h.( )2002 i.( ) 2003 j.( ) 2004 k.( ) 2005 

2008 

2) Qual o turno do curso? 

a. ( ) Diurno b. ( ) Noturno 

3) Estudou Economia antes de ingressar na U F P R ? 

a. ( ) Não - Pule para a pergunta 5 b. ( ) Sim 

4) Qual o contato com Economia antes de entrar no curso? 

a. ( ) Acompanhava a bolsa de valores. 

b. ( ) Fiz um curso sobre temas diversos em Economia. 

c. ( ) Seguia os principais jornais, revistas e portais eletrônicos de economia. 

d. ( ) Atualizava-me com um parente/amigo formado em Economia. 

e. ( ) Outro: . 

5) Já fez outro curso superior ou está fazendo no momento? 

a. ( ) Não b. ( ) Sim. Qual? 

e.( )1999 f. ( )2000 g.( ) 

l.( )2006 m.( )2007 n.( ) 
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6) Atribua valores de 1 a 6 , sendo que 1 é a alternativa que mais s e aproxima do motivo pelo 

qual você optou pelo curso de Economia. 

a. ( ) Aprender e me especializar em investimentos, trabalhar com ações e mercado financeiro. 

b. ( ) Montar meu próprio negócio. 

c. ( ) Trabalhar no setor público. 

d. ( ) Entender os problemas sócio-econômicos. 

e. ( ) Possibilidade de atuar em um mercado de trabalho amplo. 

f. ( ) Respeitar a vontade da família de que eu fizesse o curso de Economia. 

g. ( ) Outro: 

7.A) Em sua opinião, qual forma de avaliação você considera mais produtiva: 

a. ( ) Prova individual. 

b. ( ) Prova em duplas. 

c. ( ) Seminário individual. 

d. ( ) Seminário em grupo. 

e. ( ) Trabalho individual. 

f. ( ) Trabalho em duplas. 

g. ( ) Trabalho em grupo. 

7.B) Por que? 

a. ( ) Trabalho em grupo possibilita a divisão de tarefas, o que é muito bom devido à alta carga do 

curso. 

b. ( ) O trabalho em grupo avalia a capacidade que os membros têm de trabalhar em equipe, 

permitindo um debate entre pontos de vista diferentes. 

c. ( ) O trabalho em grupo fragmenta as tarefas a serem executadas por cada membro, tirando do 

grupo a visão geral do objeto. 
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d. ( ) A prova individual é algo indispensável para avaliar o conhecimento absorvido por cada aluno 

em particular. 

e. ( ) A prova individual faz com que o aluno - durante seu estudo, tenha que buscar respostas para 

as dúvidas que possa ter, e não apenas utilizar-se do conhecimento do grupo para obter uma nota. 

f. ( ) A prova individual é mais prática, o aluno precisa despender menos tempo para estudar do que 

se fosse se dedicar fazendo um trabalho ou seminário. 

7.C) De acordo com a sua avaliação, qual o principal ponto positivo/negativo de fazer um 

seminário em grupo: 

a. ( ) Um seminário em grupo possibilita maior discussão entre os membros sobre o assunto, 

permitindo exposição de diferentes opiniões sobre o mesmo tema, o que deixa o trabalho e o 

aprendizado mais rico. 

b. ( ) O seminário em grupo é ruim, pois há sempre uma pessoa que assume a liderança e acaba 

"monopolizando" as idéias do grupo, não dando abertura para que outros membros contribuam com 

suas idéias e ainda fazendo com que todos tenham que trabalhar da maneira como ele "impõe". 

c. ( ) O seminário em grupo é bom, porque cada membro se especializa em um tópico mas ao 

concluir o trabalho a perspectiva geral é captada pelo grupo, em relação ao trabalho como um todo. 

d. ( ) O seminário em grupo é ruim, porque sempre existem aquelas pessoas que não fazem nada, e 

acabam por obter a mesma nota que os membros que trabalharam efetivamente. 

8) Uma reunião é feita pelos alunos de sua sala , a fim de que a turma comece a discutir 

assuntos relacionados à formatura. Você é uma pessoa que: 

a. ( ) Sente-se muito envolvido, e voluntaria-se para ser membro da comissão de formatura, tem 

vontade de ir atrás das opções de lugares, tipos de festa, buffets, convites e posteriormente 

apresentá-las à turma. 

b. ( ) Sente-se pouco confortável com a situação de ser membro da comissão de formatura, mas opta 

por um candidato para a comissão, que esteja realmente comprometido com o interesse da turma 

em geral. Além disso, você pretende acompanhar os trabalhos da equipe, e contribuir nos trabalhos 

quando achar necessário. 

c. ( ) Sente-se pouco envolvido com esse assunto mas procura ajudar da melhor forma possível, 

contribuindo com idéias, ou de qualquer outra forma quando pedirem a sua ajuda. 
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d. ( ) Sente-se intimidado, acha que o melhor mesmo é que a turma como um todo tome as decisões, 

reunindo-se periodicamente, para que todos os alunos possam expor suas idéias, abrindo-se sempre 

uma votação ao final de cada encontro a fim de eleger uma alternativa na qual a maioria concorde. 

9) Na sua opinião, qual a melhor forma de se divulgar um processo seletivo para um estágio ou 

uma colocação no mercado de trabalho? 

a. ( ) A melhor forma é a institucionalização de organizações responsáveis, como o C I E E , que além 

de ser uma instituição respeitada e conhecida, ainda cadastram o candidato potencial segundo o seu 

perfil e lhe informa por e-mail ou contato telefônico que há possibilidades para essa pessoa deixando 

o acesso à informação mais democrático. 

b. ( ) A melhor forma é a divulgação pública via cartazes, anúncios no jornal, internet ou outros meios 

de comunicação em massa, pois é um veículo rápido para passar informações e todos têm acesso à 

esta informação, não havendo a necessidade de se vincular à nenhuma instituição. 

c. ( ) A melhor alternativa seria a indicação de pessoas, através de funcionários da própria empresa, 

pois estes de uma forma geral são responsáveis pelo funcionamento da empresa e acabam se 

responsabilizando pela indicação de uma pessoa apta e competente para o cargo, o que por si só 

gera um processo de seleção. Dessa forma, todo o atual corpo de funcionários da empresa é 

responsável pela sua constituição no futuro. 

d. ( ) A melhor alternativa é a "propaganda boca-a-boca", que os candidatos potenciais realizam com 

os colegas de turma. 

10) É natural que ao chegar para almoçar no Restaurante Universitário (RU) da UFPR, este 

apresente grandes filas em qualquer período, durante o horário de almoço. Imagine que você 

tenha saído da aula mais tarde, e sabe que seus colegas já estão na fila há algum tempo, ao 

observar que existe uma fila muito grande, qual o seu comportamento? 

a. ( ) S e os colegas já estão na fila, você aproveita para "furá-la" independentemente de quantas 

pessoas estão acompanhando você, pois é assim que a maioria dos outros estudantes se 

comportam. 

b. ( ) Só fura a fila se estiver sozinho, ou acompanhado de no máximo uma pessoa, pois acha que 

essa situação ainda é aceitável. 

c. ( ) Só fura a fila se estiver sozinho, pois acredita que uma pessoa a mais na fila não faria 

diferença. 
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d. ( ) Não fura a fila em hipótese alguma, porque acha que não é justo com os demais que chegaram 

antes e se cada pessoa obedecer seu lugar, a fila pode caminhar mais depressa. 

11) Imagine que o professor passa um texto para ser resumido em duplas que deve ser 

entregue na próxima aula; o seu colega que geralmente participa dos grupos com você faltou, 

e você pretende já começar a executar esse trabalho. Em relação à divisão de tarefas, você: 

a. ( ) Aproveita para dividir o texto de forma quer você escolha a parte que cada um fará do trabalho, 

pois como você estava presente na aula e seu colega não, acha mais do que justo que você tenha 

algum privilégio na divisão. 

b. ( ) Divide o texto de maneira que esta seja justa, na medida em que a quantidade de trabalho a ser 

despendido esteja de acordo com o tempo disponível de cada um da dupla. 

c. ( ) Prefere ficar com a parte mais difícil, pois teme que se passá-la para seu colega ele possa fazer 

um trabalho mal feito, já que ele não estava presente na aula e portanto desconhece as indicações do 

professor. 

d. ( ) Espera encontrar-se com seu colega para que os dois, em conjunto, decidam como fazê-lo, 

você prefere ouvir a opinião dele antes de discutir e dividir o tema. 

e. ( ) Divide o trabalho, pois já que conhece bem seu colega, sabe que tem liberdade para fazer tal 

divisão e escolher que parte fazer do trabalho. 

12) No período de entrada na faculdade, o trânsito torna-se muito desordenado. Muitas ruas 

ficam engarrafadas, e a situação complica à medida que se aproxima da universidade; 

suponha que você esteja atrasado, e já bem próximo à faculdade se depara com um 

cruzamento, o sinal fica verde, mas você percebe que se cruzar, você ficará em uma área que 

impede o fluxo de carros no outro sentido. Nesta situação o que você faria: 

a. ( ) Avança o sinal, mesmo trancando a passagem de outros carros, porque senão você corre o 

risco de chegar atrasado, e esse é o tipo de comportamento da maioria dos motoristas. 

b. ( ) Espera o sinal abrir novamente e só depois avança, para não trancar o fluxo de veículos, pois 

sabe que se cada um fizer a sua parte o trânsito poderia fluir melhor. 

c. ( ) Espera o sinal abrir novamente e só depois avança, para não trancar o fluxo de veículos, 

porque você poderia sofrer uma multa de trânsito. 
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d. ( )Vai depender, se estiver a caminho de uma aula que o professor é maleável e deixa os alunos 

entrarem mesmo atrasados, você aguarda; mas se for uma aula ou prova na qual o professor não 

permite que os alunos cheguem atrasados, você tranca a passagem. 
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