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REDES SOCIAIS E A LÓGICA DO DESVIO COMPORTAMENTAL EM 

RELAÇÃO ÀS NORMAS DE TRABALHO 

 

 

 

Resumo: Este trabalho pretende verificar a hipótese de que a adoção de 

comportamentos de obediência ou desobediência a norma social de trabalho pode ser 

explicada pela posição estrutural dos indivíduos numa rede social e pelos processos 

racionais relevantes à norma dentro desta rede; especialmente no tocante à avaliação de 

punições e recompensas recebidas pelas pessoas com as quais se tem mais contato no 

ambiente social em questão. Adotando o paradigma da sociologia da ação, o foco é o 

debate a respeito de uma lógica das normas sociais a partir de Émile Durkheim e que 

chega até Jon Elster, mas também inclui uma exploração do conceito de resíduos de 

Vilfredo Pareto – recorrendo, dessa forma, às constantes comportamentais relacionadas 

ao desvio e à sociabilidade humana – e nos utilizando de medidas da análise de redes 

sociais de acordo com a obra de Robert Hanneman, no objetivo de detectar elementos 

necessários ao desenvolvimento de um modelo matemático explicativo que possa ajudar 

aos pesquisadores a compreender o problema do desvio comportamental relacionado às 

normas sociais de forma mais eficaz do que o recurso a eventuais fatores utilizados pelo 

senso comum, como princípios morais ou valores éticos e, no caso abordado, um 

eventual senso de responsabilidade no ambiente de trabalho. 

 

Palavras-chave: redes sociais, normas sociais, racionalidade, desvio comportamental, 

modelo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOCIAL NETWORKS AND THE LOGIC OF DEVIANCE ABOUT WORK 

NORMS 

 

Abstract: This paper aim to check a hypothesis that assumes several behaviors related 

to social work norm´s obeying as a phenomenon that can be explained by actor´s social 

network structure and the rational choice processes related to the social norm inside that 

network, principally the payoff´s analysis received by the closest actors, or neighbors, at 

a social situation. Taking the sociological paradigm of rational action theory as a basis, 

the focus is on a debate about the logic of social norms, from Émile Durkheim´s method 

to Jon Elster´s theory, but also including social network analysis´s variables according 

to Robert Hanneman; and also Vilfredo Pareto´s constants related to human sociability, 

at the aim to detect elements that can help the scholars to develop an agent based model 

which could explain the sociological problem of deviance by a better way than the 

common sense´s view about morality and ethics at a social work environment. 

 

Keywords: social network, social norms, rationality, deviance, agent based modeling. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O problema de pesquisa a ser tratado aqui envolve as próprias bases da sociologia 

como uma ciência. Não seria o caso de colocar gratuitamente em dúvida seus paradigmas 

mais tradicionais, mas sim de levantar questionamentos a respeito do que seria esse caráter 

sociológico que tantos estudiosos da área vêm analisando e perseguindo ao longo de toda a 

jornada dessa ciência. 

Ao decidir tratar de normas sociais, indo até mesmo ao ponto de tentar descobrir 

uma eventual natureza delas, estamos prosseguindo por um terreno difícil, já que, muitas 

vezes, eventuais naturalismos são prontamente rejeitados como uma alternativa metodológica 

dentro da sociologia, um pensamento tão antigo e dogmático quanto as próprias palavras de 

um dos seus principais autores clássicos: Émile Durkheim. Assim, partindo de uma 

abordagem já pouco ortodoxa, prosseguiremos pelo polêmico e clássico problema da 

sociologia em relação à primazia da sociedade sobre o indivíduo. Fazendo isso, pretendemos 

trazer luz à questão das normas sociais e ao outro lado dessa moeda: o desvio 

comportamental; com o objetivo de verificar a validade de uma hipótese explicativa para 

distintos comportamentos relacionados a uma norma no mesmo grupo de indivíduos. 

Desejamos, com essa tarefa, apenas trazer uma contribuição para as ciências 

sociais como um todo, tentando compreender melhor como um conceito clássico pode ser 

revisto e desvendado diante de teorias e métodos mais recentes; como a análise de redes 

sociais, juntamente com abordagens de ordem individualista e racionalista do paradigma da 

sociologia da ação (BOUDON, 1996, p. 30). 

Ainda assim, estamos conscientes de que, no fim, este empreendimento pode 

acabar se mostrando de pouca praticidade metodológica ou mesmo ineficaz diante de um ou 

outro problema sociológico. Não que sejamos pessimistas, mas sim que somos humildes o 

suficiente para admitir que se trata de mais uma verificação de hipótese explicativa para um 

dado problema e, como tal, passível de falhas e eventuais revisões. 

Porém, no caso de tal hipótese se mostrar eficaz, podemos, por fim, afirmar que a 

racionalidade individual, juntamente com variáveis que dependem mais da estrutura ou 

disposição do grupo, é uma possibilidade válida de explicação para se desvendar os 

fundamentos de uma lógica da norma social, ajudando a fazer o mesmo em relação à sua força 

coercitiva, um elemento ligado diretamente aos fundamentos metodológicos da sociologia. 

Dessa forma, seria provável que esses conceitos tradicionais devessem ser revistos; ao menos 

num nível mais profundo. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Muito já foi escrito a respeito da influência das redes sociais no comportamento 

dos indivíduos de um grupo, mas poucos trabalhos sobre isso tratam da questão do 

comportamento desviante, mais especificamente da desobediência relacionada às normas 

sociais. Assim, nossa dúvida inicial é: como a rede social de um indivíduo influencia na 

escolha entre a obediência e a desobediência nessas situações onde as normas sociais são 

relevantes? Para refletir a respeito disso, além da análise de redes sociais, acreditamos ser 

essencial uma discussão a respeito de teorias que abarcam conceitos como normas sociais, 

desvio e racionalidade humana. 

Além disso, escolhemos, como forma de chegar a uma resposta para tal questão, 

analisar o comportamento de funcionários públicos em relação à norma social de trabalho, a 

qual, segundo Jon Elster (1989a, p.122), regula os esforços que as pessoas aplicam ao 

trabalho. Tal grupo foi escolhido devido ao fato de que foram observados diferentes níveis de 

esforço no trabalho entre os indivíduos, mesmo eles recebendo, a princípio, as mesmas 

recompensas financeiras relacionadas ao salário e outros benefícios como plano de saúde e 

auxílio alimentício. Como será detalhado a seguir, eles não teriam motivos estritamente 

racionais – materialmente falando – para apresentar níveis elevados de esforço no trabalho já 

que não recebem recompensas para isso, nem punições adequadas que os impediriam de 

apresentar um comportamento negligente (pouco esforço, atrasos etc). No entanto, alguns 

apresentam níveis elevados de esforço, significando, assim, que esses obedeceriam às normas 

da empresa enquanto outros não o fariam. Se as normas sociais de trabalho orientam que 

apliquem um esforço x, por que eles possuem diferentes comportamentos em relação a isso? 

Por meio de uma observação inicial, percebemos que alguns dos próprios funcionários 

respondem essa pergunta se utilizando de explicações relacionadas a princípios morais ou 

éticos. Segundo eles, aqueles indivíduos que apresentam pouca dedicação ao trabalho e 

chegam frequentemente atrasados ao serviço seriam antiéticos e não possuiriam um senso 

adequado de responsabilidade para com a empresa. Da mesma forma, aqueles que 

apresentariam grande esforço o fariam mais por valores pessoais de dedicação ao trabalho do 

que por incentivos oferecidos pela empresa. 

A seguir, nos dedicaremos brevemente a descrever o ambiente social da empresa 

analisada, feito com base em três anos de observação participante. Esta descrição foi 

elaborada tendo em vista aspectos relevantes à nossa hipótese explicativa para o 

comportamento dos funcionários, a qual será apresentada logo em seguida. 
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2.1 Observação inicial do objeto 

 

Em 2005, uma empresa pública brasileira realizou concurso público para o 

ingresso de novos empregados. Desde sua chegada ao novo ambiente de trabalho, esses 

empregados exteriorizam reclamações em relação à desigualdade de benefícios que existe 

entre eles e outras pessoas dentro da instituição. Em pouco tempo, seus discursos começaram 

a distinguir eles mesmos, os “concursados”, dos outros empregados que já se encontravam na 

empresa, principalmente em relação aos ditos “assessores”, que seriam aqueles que são 

admitidos na organização por meio de relações político-partidárias, fora do escopo e do 

mérito dos concursos públicos. Segundo os novos empregados, os “assessores”, além de 

trabalhar menos, ganhariam salários até três vezes maiores do que eles, fato que provocaria 

um sentimento de injustiça. 

Diferentemente do que gostaria o grupo de diretores de qualquer empresa, não 

parece que todos sentem que fazem parte do mesmo grupo. Essa diferença de distribuição de 

recursos terminaria por reforçar a construção de uma identidade de grupo, um processo 

bastante analisado na psicologia social (MICHENER; DELAMATER; MYERS, 2005). 

Dentro desse contexto, percebemos que se trata de um tipo de subgrupo dentro do 

corpo da empresa que apresenta um sentimento de insatisfação que pode entrar em conflito 

com os interesses da diretoria. Seguindo pela teoria da escolha racional estrita e pelo conceito 

de racionalidade objetiva (BOUDON, 1996), nenhum deles teria razões suficientes para 

apresentar altos níveis de esforço, já que não há recompensas para quem se esforça ou se 

dedica muito ao trabalho na empresa. No entanto, os níveis de esforço no trabalho dentro 

deste grupo são variados, indo desde a negligência até uma grande dedicação à suas tarefas. 

Então, nossa hipótese é de que o comportamento de pouco esforço – o qual seria considerado 

desviante pelos olhos da diretoria – é impedido apenas pelas emoções negativas oriundas das 

normas sociais (ELSTER, 1989a, 1989b, 1989c), que serviriam como dispositivos de controle 

social dentro da organização (TURNER; STETS, 2005). 

Portanto, esse conjunto de indivíduos se mostra como um objeto eficaz de análise, 

já que – apesar de não haver razões aparentes para esses diferentes níveis de esforço – esses 

comportamentos distintos em relação à mesma norma social existem. Em relação a isso, 

existiria também uma distinção a respeito da mesma norma de trabalho entre grupos distintos, 

sendo que os funcionários concursados possuiriam normas de pouco esforço no serviço, no 

sentido de que eles não seriam muito exigentes para com seus colegas concursados. Por outro 
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lado, a diretoria e as pessoas mais ligadas à diretoria esperam que os concursados trabalhem 

mais do que eles gostariam, existindo aí um conflito em relação à mesma norma. 

Para esclarecer melhor isso, identificamos, dentro da empresa, três grupos 

relevantes a serem considerados no desenvolvimento de nosso modelo explicativo, os quais 

serão classificados a princípio por concursados, funcionários antigos, assessores e diretoria, 

cada um desses grupos tendo sido distinguido com base no discurso dos concursados e nas 

diferenças em relação aos recursos (salários) ou benefícios que possuem na empresa. No 

entanto, como veremos em nossa hipótese, mais do que analisar um simples conflito entre 

normas de grupo, tentaremos uma abordagem mais individual, tentando captar mais detalhes 

do que ocorreria no processo racional dos concursados. 

 

2.2 Hipótese 

Apesar de a explicação por meio de atributos éticos aparentar ser razoável, neste 

trabalho iremos trabalhar em outra hipótese que poderia explicar esses diferentes níveis de 

comprometimento com a norma social de trabalho. Assim, a hipótese que estamos verificando 

é a de que esses diferentes tipos de comportamento relacionados ao esforço no trabalho 

poderiam ser explicados por uma relação entre:  

 

a) O comportamento de cada indivíduo em relação ao nível de esforço e as 

punições ou recompensas recebidas por esses comportamentos; 

b) As relações pessoais mais frequentes de cada indivíduo dentro da rede social da 

empresa; 

c) O processo racional dos indivíduos em relação às punições/recompensas 

percebidas diante dessas relações mais frequentes. 

 

Desse modo, estamos supondo, a princípio, que o comportamento conhecido 

como desviante seria influenciado mais por processos racionais dos indivíduos e pelo 

ambiente social e situacional da empresa do que por valores pessoais de responsabilidade no 

trabalho. Além disso, dependendo da posição estrutural dessas pessoas dentro da empresa, um 

dado indivíduo perceberia a “força” da norma social de forma distinta dos outros: às vezes 

mais forte; às vezes mais fraca. 



12 

 

Como visto, o principal objetivo desse trabalho é analisar essa hipótese, 

verificando se tais processos racionais são relevantes e se a rede social do grupo analisado 

influencia no comportamento dos indivíduos em relação à norma, segundo uma lógica com 

base nos elementos acima listados. 

Para fazer isso, num primeiro momento, refinaremos essa hipótese por meio da 

discussão teórica de conceitos sociológicos relevantes a sua maior compreensão para, em 

seguida, elaborar um modelo explicativo a ser verificado por meio da comparação dele com o 

grupo real, algo a ser feito com base num posterior levantamento de dados do grupo, 

elaborado especificamente para essa comparação. 

Antes de se aprofundar nesse objetivo, é importante apresentar o paradigma 

sociológico adotado, já que esse debate epistemológico pode orientar melhor nossa 

explanação dentro desse objetivo inicial, nos auxiliando ainda a desenvolver os métodos a 

serem utilizados na resolução desse problema de pesquisa. Nesta parte introdutória ainda 

apresentaremos, brevemente, alguns conceitos e teorias – com os quais escolhemos trabalhar 

– e como esses elementos se encaixam dentro do paradigma adotado, complementando-o para 

nos ajudar no refinamento da hipótese inicial. 

 

2.3 O paradigma da ação na tradição sociológica 

 

Sabemos que adotar paradigmas é como adotar verdades sem precisar prová-las; 

sendo, dessa forma, o principal axioma da lógica argumentativa de um trabalho científico. 

Trata-se de uma conveniência e até mesmo de uma economia útil à pesquisa, já que, fazendo 

isso, os estudiosos não precisariam, sempre que fossem publicar algo, descrever 

minuciosamente as razões pelas quais aquela verdade científica está sendo considerada como 

tal. Caso contrário, eles perderiam mais tempo tentando convencer eventuais leitores que 

discordam do paradigma do que apresentando resultados científicos novos. Ainda assim, neste 

trabalho é importante uma breve apresentação do paradigma da sociologia da ação, pois isso 

ajudará o leitor a visualizar melhor nossa linha de raciocínio, explicando a escolha da 

metodologia a ser utilizada. 

O paradigma da sociologia da ação preocupa-se em explicar fenômenos sociais 

com base em dois princípios fundamentais. O primeiro deles é o individualismo 

metodológico – o qual sugere que o pesquisador deve levar a sério o fato de que todo 

fenômeno social sempre é o resultado de ações individuais. O outro princípio é a da 
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racionalidade dos indivíduos, segundo o qual o pesquisador deve procurar o sentido dos 

comportamentos individuais que estão na origem do fenômeno analisado (BOUDON, 1996). 

Ou seja, diferentemente de se buscar explicações científicas do social no sentido de 

explicações do todo – ou macrossociais –, como defendia Durkheim (2002), nosso paradigma 

procura respostas mais micro do que macro, na qual decisões individuais podem causar e, 

consequentemente, proporcionar explicações para fenômenos sociais. 

Diferentemente da sociologia da ação, e de forma semelhante à Durkheim, o 

paradigma marxista de ciência social também tem preocupações macrossociais 

tradicionalmente relacionadas ao aspecto econômico (ARON, 2008). Além disso, essa 

primazia do aspecto econômico, para alguns marxistas, poderia explicar o funcionamento de 

várias situações, incluindo eventuais conflitos entre empregadores e empregados numa 

empresa. No entanto, a sociologia da ação não se preocupa necessariamente com o lado 

econômico, apesar de não descartar decisões individuais provocadas pela situação econômica 

dos indivíduos. O leque de razões que explicam fenômenos é maior, e não só o lado 

econômico seria considerado no paradigma da ação. 

As origens dos princípios do individualismo metodológico e da racionalidade 

podem ser encontradas já na obra de Max Weber, segundo o qual as explicações de 

fenômenos sociais sempre devem ser procuradas na origem das ações de um, alguns ou 

muitos indivíduos (BOUDON, 1996). Assim, a sociologia da ação possui uma tradição que 

remonta à sociologia weberiana, a qual demonstrou, por exemplo, como decisões individuais 

realizadas com base em premissas religiosas criaram um ambiente favorável ao modelo 

econômico do capitalismo moderno, onde há uma maior racionalização do lucro e das 

relações, como vimos na obra A ética protestante e o “espírito” do capitalismo (BOUDON, 

1996; WEBER, 2009). 

É bom enfatizar que esse princípio do individualismo metodológico não assume, 

por exemplo, que os indivíduos são seres egoístas. Trata-se de um princípio metodológico 

apenas para uso na pesquisa social. Não é um princípio moral. Também não caberia sobre 

esse princípio uma crítica de atomismo, já que não se encoraja o pesquisador a tratar os 

indivíduos que constituem determinado fenômeno como sendo seres isolados, possuidores de 

uma racionalidade que pondera apenas sobre si mesma e fora de um contexto mais amplo. 

Aliás, é bom lembrar que esse tipo de paradigma também é conhecido como 

sociologia interacionista (não confundir com o interacionismo simbólico), que leva em 

consideração justamente o fato de que é a interação das ações de vários indivíduos que resulta 

em um dado fenômeno social. E é justamente na abordagem dessa interação entre os 
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indivíduos que aplicaremos as ferramentas teóricas e metodológicas da análise de redes 

sociais. 

 

2.4 Análise de redes sociais 

 

Como já dito, a Análise de Redes Sociais (ARS) entra dentro desse paradigma no 

aspecto da representação da interação entre os indivíduos do fenômeno a ser analisado. Os 

métodos formais da ARS (técnicas matemáticas e gráficas) nos permitem ser mais precisos 

em relação às pessoas mais relevantes num dado fenômeno, pois não é incomum que o 

pesquisador imagine diferentes relações sociais ocorrendo ao mesmo tempo dentro de um 

mesmo grupo, já que a própria identificação e classificação dessas relações sempre dependem 

de quem as observa (DEMO, 1995; STEREN, 1991). Mas isso não significa que devemos 

analisar todos esses fenômenos no grupo escolhido nem a interligação de todos os eventuais 

fatores que permeiam um grupo. Por exemplo, dentro de uma empresa pública poderíamos 

nos preocupar em analisar como a configuração e as relações político-partidárias determinam 

políticas internas da empresa como, por exemplo, o salário dos diferentes cargos ou o 

organograma da empresa; ou mesmo como isso influencia na distribuição dos cargos 

comissionados entre representantes desses diferentes partidos políticos. Poderíamos até nos 

preocupar em estudar qual o impacto dos concursos públicos na cultura dos funcionários, o 

que poderia aumentar a rotatividade de pessoal na organização, alterando o comprometimento 

dos funcionários com a empresa, por exemplo. 

No entanto, estamos nos concentrando apenas na nossa hipótese; e a análise de 

redes sociais poderia nos ajudar a isolar as pessoas ou grupos mais relevantes, mesmo num 

aparente caos de relações e influências culturais, variáveis políticas e até fatores físicos, 

morais, psicológicos ou fisiológicos. Assim, mesmo assumindo que a realidade é complexa, 

caberia a nós simplificá-la para compreendê-la, como orientam os próprios princípios do 

paradigma que estamos adotando, onde as explicações “passam sempre pela construção de 

modelos condenados pela força das coisas a serem simplificadores e, nessa medida, 

irrealistas” (BOUDON, 1996, p. 60) Ou seja, o pesquisador social que adota tal paradigma 

está adotando, ao mesmo tempo, a simplicidade sem ser ingênuo ao ponto de afirmar que a 

natureza do fenômeno analisado é tão simples quanto o modelo que ele desenvolveu para 

explicá-lo. Dessa forma, o sociólogo deve tentar descobrir quais são esses processos 
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específicos e simples ao criar atores “ideal-típicos” e conferir-lhes lógicas de comportamento 

simplificadas para a construção de tais modelos, como faremos em etapa posterior. 

Sendo assim, a análise de redes sociais seria um complemento importante para o 

paradigma da ação já que ela permite uma simplificação, mas também uma maior precisão, da 

descrição da realidade em relação às interações relevantes entre os indivíduos, pois na ARS 

essas relações são construídas metodologicamente com base em questionários com perguntas 

que ajudam nesse objetivo (HANNEMAN; RIDDLE, 2005). 

 

2.5 Outros conceitos e metodologia de verificação 

 

Até o momento, falamos sobre o paradigma da ação e como a análise de redes 

sociais entraria como complemento a esse paradigma. Agora, com o objetivo de determinar 

melhor a metodologia de pesquisa a ser usada no refinamento da hipótese inicial, 

analisaremos brevemente os conceitos e teorias relevantes a ela e ao próprio paradigma, que 

são: desvio, normas sociais e racionalidade. 

A definição do desvio comportamental é, por si mesma, problemática, tanto no 

sentido epistemológico quanto no prático, pois, além da possibilidade de existir normas 

conflitantes num mesmo grupo, o que seria um comportamento desviante para alguns pode ser 

considerado comportamento normal para outros, dependendo do ponto de vista de um 

determinado indivíduo ou grupo de indivíduos inserido no fenômeno (CUSSON, 1996). Essa 

discussão entraria num debate sobre normas sociais, já que o desvio refere-se a um parâmetro 

de comportamento considerado normal dentro de um grupo. 

Adotar a análise de normas sociais implica que já estamos supondo, com base na 

hipótese, que os motivos – ou seja – as razões que os indivíduos possuem para agir de forma 

distinta de um comportamento normal se referem à própria lógica de uma norma social. Sobre 

isso, decidimos adotar a teoria de Jon Elster, a qual afirma que as normas sociais funcionam 

com base em emoções negativas de vergonha, medo e embaraço, sentidas pelo indivíduo 

diante da possibilidade de desobedecê-la (ELSTER, 1989a, 1989c). Dessa forma, o parâmetro 

para o desvio a ser analisado neste trabalho é a norma social de trabalho, a qual, segundo 

Elster, regula o esforço aplicado no trabalho onde os indivíduos que a compartilham 

pressionam uns aos outros para se esforçarem de determinada forma, nem sempre de uma 

forma que atende às expectativas de seus empregadores (ELSTER, 1989a). A adoção do 

elemento emotivo dentro das normas sociais merece um debate a parte já que o uso de 
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componentes viscerais, psicológicos, biológicos e constantes do comportamento humano é 

algo polêmico dentro de alguns círculos acadêmicos das ciências sociais. 

Se as normas são mantidas por emoções, será que as situações de obediência ou 

desobediência podem ser encaradas dentro de uma dinâmica racional, como supõe o 

paradigma sociológico adotado? Discutiremos como relacionar essas emoções com uma teoria 

da escolha racional, a qual sugere que devemos considerar as preferências dos indivíduos para 

se entender suas escolhas; e que devemos supor que eles sempre procuram o melhor resultado 

diante de diversas situações (ELSTER, 1989c; FIANI, 2006; HUCK, KÜBLER e WEIBULL, 

2001; LANSING e MILLER, 2005). Por isso, um dos pontos de nosso interesse é detectar 

quais seriam as preferências dos concursados relativas às opções de comportamento dentro de 

uma lógica de funcionamento da norma social de trabalho. 

Uma vez terminado o refinamento e o embasamento teórico da hipótese, 

passaremos à construção de um modelo que represente a hipótese refinada. Sendo assim, 

nosso objetivo, exposto no início deste capítulo introdutório, encontra uma metodologia 

definida com base no paradigma da ação e no debate dos conceitos acima, utilizados como 

complemento a esse paradigma. Diante disso, nossa metodologia para a verificação da 

hipótese possui as seguintes etapas: 

(i) Com o objetivo de refinar nossa hipótese inicial, procederemos com a 

leitura bibliográfica de autores relevantes aos conceitos acima referidos, especialmente 

Howard Becker e Maurice Cusson em relação à questão do desvio; Émile Durkheim e Jon 

Elster em relação às normas sociais; um debate envolvendo o conceito de racionalidade 

humana com autores como o clássico Vilfredo Pareto e os contemporâneos Raymond Boudon 

e Mary Douglas. 

(ii) Desenvolvimento de um modelo matemático simples que representa a 

forma como ocorrem os processos racionais no grupo analisado que desencadeiam no que 

conhecemos por desvio das normas sociais. 

(iii) Levantamento de dados no grupo real a ser analisado para a construção 

e análise da rede social segundo a teoria de Robert Hanneman e outros. 

(iv) Comparação do modelo matemático com o comportamento real do 

grupo. 
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3 A LÓGICA DAS NORMAS SOCIAIS 

Suponha que você é convidado para um jantar e, imaginando que se trata de uma 

ocasião informal, acaba indo de camiseta e jeans. Chegando lá, você percebe que é a única 

pessoa do local que não está usando terno e gravata ou um vestido longo. Imediatamente, 

você sente-se envergonhado e percebe que as pessoas evitam falar com você. Noutra ocasião, 

você recebe um presente de natal de um amigo, mas não havia comprado outro presente para 

retribuir a gentileza. Você fica embaraçado enquanto agradece, lamentando por não ter nada 

para retribuir. Essa reação ocorre porque no fundo você percebe que o ato gentil de seu amigo 

lhe fez contrair uma dívida com ele (ELSTER, 1989c) e agora você está lhe devendo um 

presente de natal. Algum tempo depois, num bar, seus colegas querem sair sem pagar a conta. 

Enquanto você sabe que é universalmente errado não pagar, seus amigos o pressionam a ir 

embora sem o fazê-lo. Imediatamente, você sente-se desconfortável enquanto fica nesse 

impasse. 

Esses são bons exemplos nos quais a força das normas sociais se fazem presentes. 

Sociologicamente falando, tais sentimentos e emoções negativas que tomam conta de nós 

diante de eventuais transgressões a uma determinada norma social é a base para o conceito de 

fato social de Durkheim, algo central no clássico As regras do método sociológico 

(DURKHEIM, 2002) e ao mesmo tempo fundamental para as ciências sociais. 

Logo, as normas sociais seriam um exemplo típico de fato social, o qual é 

determinado pelo autor como sendo algo exterior ao indivíduo e que paira sobre ele quando 

imerso num determinado grupo ou situação social. Desse modo, as pessoas sentem que devem 

retribuir presentes natalinos da mesma forma que precisam se vestir e se comportar de 

maneira adequada a certas situações devido a uma coerção social que sentem pesadamente 

sobre elas. 

Uma situação complicada surge nos casos em que há conflito de normas, como no 

exemplo do bar ou, como vimos, no caso de funcionários numa empresa em relação a normas 

de trabalho. Agirei conforme uma norma universalmente aceita ou conforme a norma dos 

meus amigos e colegas? Essa questão do conflito de normas é problemática e é um elemento 

importante de nossa pesquisa, pois enquanto os funcionários concursados adotam normas de 

trabalho que não exigiriam grande dedicação à empresa, há outras pessoas que pensam de 

outra forma em relação a isso e tais pessoas possuiriam poderes para punir esses funcionários. 

Além dessa questão, o conflito de normas apresenta uma situação de paradoxo não resolvido 

pela teoria durkheimiana. Se é a sociedade ou os grupos que determinam o comportamento 
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dos indivíduos, como um indivíduo agirá se ele participa de diferentes grupos com 

expectativas distintas? Nessas situações, parece-nos que as forças sociais não estão o 

orientando, mas sim confundindo tanto o indivíduo em questão quanto os pesquisadores que 

usam essa premissa. De qualquer forma, o indivíduo provavelmente chegará numa decisão em 

relação ao impasse e é razoável crer que tal decisão dependerá apenas de uma ponderação 

individual. Mas, se essa nossa suposição for verdadeira, as situações onde não há conflito 

também não seriam regidas pela mesma lógica individual? 

Neste capítulo abordaremos essa polêmica tradicional nas ciências sociais a 

respeito da primazia individualista ou holista sobre o comportamento social: seriam as ações e 

decisões individuais que, segundo a tradição weberiana, dão origem aos fenômenos sociais, 

ou seria a sociedade ou os grupos que possuem uma força coercitiva exterior que determina as 

ações e decisões individuais? Isso é relevante, pois precisamos descobrir como as pessoas 

cometem desvios comportamentais em relação à maioria. Como estamos adotando o 

paradigma da sociologia da ação, partimos dessa questão para responder, ao final, como se 

dão os processos racionais que por acaso estariam sob o que conhecemos como normas 

sociais. 

Para começar, já podemos adiantar que acreditamos numa lógica para o 

comportamento desviante em relação às normas sociais que, mais do que toma partido nesse 

debate entre metodologias, admite a importância das duas tradições sociológicas, de forma 

que o desvio (transgressões e crimes) possa ser compreendido com base numa racionalização 

individual, mas que é feita a partir de características determinadas pela estrutura do grupo. 

 

3.1 Normas sociais e desvio  

 

Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia, preocupou-se muito em 

encontrar um objeto próprio para essa ciência; e ele o encontrou em características que seriam 

exteriores aos indivíduos. Isso ajudaria a sociologia a não ser confundida com outras ciências, 

especialmente com a psicologia. Por esse caminho, a força das normas de um grupo 

determinariam as ações de seus membros. De fato, indícios de que as coisas funcionam dessa 

forma são muitos: invariavelmente os membros de um grupo se comportam de forma 

semelhante e possuem uma cultura, costumes e diversas normas compartilhadas. Afinal, seria 

isso que os identificaria como sendo um grupo. Mas se os grupos – ou a sociedade – 

determinam as ações individuais, por que algumas pessoas vão contra a maré e cometem 

transgressões e crimes? 
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A explicação do comportamento social por meio de características grupais e 

exteriores aos indivíduos teria problemas para oferecer uma causalidade, também social, para 

os casos de desvio de comportamento se Durkheim não considerasse normal a própria 

existência de comportamentos transgressores em todas as sociedades humanas (CUSSON, 

1996). Dessa forma, se o crime é comum nas sociedades, tal coisa não precisaria de 

explicações psicológicas e individualistas, e tais transgressões seriam uma característica 

normal dos grupos e não uma causa a ser encontrada a partir do que pensam e de como agem 

as pessoas que constituem tal fenômeno. 

Por exemplo, o autor escolheu a análise do suicídio para demonstrar que tal ato 

desviante, considerado de caráter exclusivamente individual, teria, na verdade, origem em 

características macrossociais, sendo explicado mais pela configuração do grupo do que por 

fatores psicológicos ou climatológicos, como se costumava pensar sobre o assunto 

(DURKHEIM, 2000). Basicamente, essas causas sociais fornecidas pela tradição 

durkheimiana se traduzem nos conceitos de anomia e na sua teoria da integração social 

(CUSSON, 1996). 

Em relação à anomia, trata-se de uma configuração social na qual as normas 

sociais de um grupo ou sociedade estão fracas ou são inexistentes. Assim, em certas situações, 

o indivíduo não possuiria orientações a respeito de como agir num grupo, comportando-se de 

formas estranhas à normalidade. Já segundo a teoria da integração social, os indivíduos com 

relações fortes dentro de seus grupos se sentiriam mais pressionados a agir conforme as 

expectativas dos outros; um fator que, segundo a tradição durkheimiana, é determinante na 

redução das taxas de suicídio. 

Por fim, o autor vai chegar justamente numa explicação na qual o suicídio 

aumentaria quando as sociedades ou grupos apresentam característica de falta de integração e 

de coesão, onde as normas de um grupo se enfraquecem e os indivíduos sentem-se menos 

pressionados a realizar as determinações dessas normas. Durkheim trata disso mais 

especificamente quando faz uma análise das religiões católica, protestante e judaica; e percebe 

que, apesar de proibições contra o suicídio serem peremptórias, os protestantes apresentam 

índices mais elevados de suicídio do que essas outras religiões. A explicação seria justamente 

essa falta de integração e de coesão grupal entre os protestantes, pois nessa religião os 

indivíduos seriam mais livres para interpretar os textos bíblicos e, por isso mesmo, possuiriam 

formas de pensar mais divergentes entre membros de sua própria igreja; criando, assim, um 

ambiente propício para a fraqueza de laços entre as pessoas e para prováveis cisões no grupo. 

Essa explicação não acolheria apenas as religiões. Vemos isso o autor também trata de 
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aspectos referentes à integração social na família e no casamento (CUSSON, 1996; 

DURKHEIM, 2000). Logo, a tradição durkheimiana aponta para que não só o suicídio tenha 

essas causas macrossociais. Também as teriam vários outros tipos de comportamentos 

desviantes como as toxicomanias e a delinquência juvenil (CUSSON, 1996). 

A dúvida que colocamos em relação a essa causalidade do desvio se refere à 

eficácia de uma abordagem exclusivamente holista ou macrossocial para explicá-lo, 

principalmente quando é clara a intenção de Durkheim em excluir o lado subjetivo e 

individual dos fenômenos sociais em nome de uma causa científica; algo contraditório, 

especialmente quando ele próprio nos dá uma dica a respeito das origens da coerção social, 

afirmando que ela somente ocorre a partir da combinação de ações de indivíduos 

(DURKHEIM, 2002). Ou seja, o próprio autor aponta para onde encontrar as origens do que 

ele considera ser o caráter social, ainda que ele não desejasse aos sociólogos que se 

preocupassem com tal coisa. 

Essa ideia de exterioridade da norma ou da pressão social é algo vago e sempre 

serviu de crítica para essa tradição sociológica (DOUGLAS, 2007), sendo um dos argumentos 

presentes na polêmica tradicional nas ciências sociais entre as correntes holista (Durkheim) e 

individualista (Weber). Mas Durkheim sabia o que estava fazendo ao dar causas exteriores 

aos indivíduos para sua definição de fato social; pois o que talvez ele soubesse, mas não 

queria admitir, já que desejava dar à sociologia o status de ciência com um objeto próprio, é 

que essa coisa vaga que paira sobre os indivíduos – invisível, mas bastante perceptível quando 

se vai contra as determinações do grupo – é algo intrínseco da natureza psicológica humana; 

uma psicologia usada por Gabriel Tarde – um de seus maiores rivais intelectuais 

(CONSOLIM, 2010) – para explicar fenômenos sociais. 

Se Durkheim admitisse isso estaria dando argumentos contrários à sua pretensão 

de criar um objeto estritamente sociológico. É verdade que ele não excluía a existência de tais 

fatores psicológicos no comportamento humano, mas não achava que isso seria preocupação 

do âmbito de uma ciência social, apesar de parecer que, em algumas de suas análises ele se 

utilizaria, contraditoriamente, de explicações psicológicas: 

 

Caso se examine Le suicide à lupa, constata-se com efeito, sem grande 

dificuldade, que as proposições através das quais vai dando conta das 

correlações observadas entre as taxas de suicídio e as diferentes 

variáveis explicativas que introduz são, de fato, proposições 

psicológicas (BOUDON, 1996, p.35). 
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Ainda há a argumentação de Maurice Cusson a respeito disso. Segundo ele, 

mesmo considerando os suicídios como tendo fatores macrossociais, seria inevitável retirar a 

dimensão individual de uma eventual explicação. Cusson nos mostra o caso dos suicídios 

ingleses entre 1962 e 1975, os quais – nesse período de tempo e mesmo diante de uma 

situação difícil, com um aumento de 50% no desemprego e outros 60% na criminalidade - 

reduziram em 35%. Tal queda era inigualável em relação a outros países como os Estados 

Unidos – onde teve esses índices aumentados – e a França, cujos índices permaneceram os 

mesmos. 

 

Dificilmente se podia atribuir, por conseguinte, a queda das mortes 

voluntárias a uma melhoria geral da situação social. Foi então que alguns 

estudiosos ingleses perceberam que, entre 1962 e 1974, as substâncias 

tóxicas contidas no gás doméstico haviam sido progressivamente eliminadas 

[...] de tal modo que por volta de 1975, se tornou impossível o suicídio com 

gás na Inglaterra e no País de Gales (CUSSON, 1996, p. 442). 

 

Desse modo, o autor sugere que o suicídio por gás era a forma mais utilizada 

pelos ingleses devido ao fato de ser um método cômodo e menos doloroso que as outras 

formas de se tirar a própria vida. Logo, ao ver que esse jeito de se matar não era mais 

eficiente, as pessoas preferiam abandonar essa ideia e continuar com suas vidas do que adotar 

um caminho mais doloroso para a morte. Ou seja, seria essa ponderação individual a respeito 

das complicações de tal ato a explicação para essa grande redução nos índices de suicídio; e 

não fatores macrossociais. 

Apesar de vários fatos indicando o contrário, vimos que Durkheim retirou da 

fórmula metodológica a investigação da causa de fenômenos sociais a partir dos indivíduos 

que constituem esse fenômeno, determinando que o objeto da sociologia só poderia ser 

explicado por algo também social. Nessa lógica, não poderíamos explicar, por exemplo, o 

crime a partir de tendências humanas ao comportamento violento ou com base em 

ponderações individuais a respeito de oportunidades para o crime, mas sim a partir de 

alterações em algum elemento social: uma mudança na coesão grupal, por exemplo. 

Admitir que o incômodo que as pessoas sentem diante de transgressões sociais – 

coisa que seria a base para seu conceito de fato social – é um ato natural da espécie humana 

poderia deixar a sociologia sem esse objeto; e o comportamento social seria da ossada dos 

biólogos comportamentais e dos psicólogos, algo que ele não queria. No entanto, acreditamos 

que há casos de pesquisa social que deveriam acolher elementos psicológicos ou até mesmo 

biológicos para se tornarem mais completos; sem que, para isso, percam seu caráter 
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sociológico; no sentido de que eles podem oferecer um auxílio para a compreensão do 

comportamento das pessoas quando inseridas num grupo. 

Sobre isso, vamos debater um pouco a respeito das teorias de Vilfredo Pareto 

(1848-1923), outro clássico da sociologia, cujos métodos não se preocupam necessariamente 

com a polêmica entre o holismo e o individualismo, mas que considera elementos instintivos 

humanos como base para seu comportamento social, fato que pode nos ajudar a explicar 

melhor esse sentimento de coerção que está vinculado às normas sociais. 

A teoria dos resíduos e derivações de Pareto é justamente isso: a adoção de 

elementos biológicos e instintivos da espécie humana. É bom ressaltar que Pareto não usa 

exatamente esses termos; e quando os usa ele pode não estar querendo usá-los no sentido com 

o qual estamos acostumados. Como seus comentadores afirmam (ARON, 2008; SOUZA, 

1985), o termo instinto realmente surge muitas vezes, mas ele não pretendia, em seu Tratado 

de Sociologia, elaborar uma teoria zoológica do comportamento humano. Ele parece ter feito 

uma classificação de tipos de resíduos – que são espécies de constantes comportamentais – 

para se elaborar uma análise teórica da natureza humana para uso sociológico. 

A nosso ver, resíduos seriam essa massa de impulsos não necessariamente 

conscientes e compulsões que caracterizam o homem social, mas cuja origem deve ser 

buscada na natureza biológica da espécie. Devem ser entendidos, por isso mesmo, 

historicamente. Os resíduos seriam constantes e sua identificação passível de ser feita por 

análise transcultural. Pertencem ao universo próprio do homem pelo fato de ser homem: é sua 

especificidade (SOUZA, 1985).  

Diferentemente de Durkheim e dos outros clássicos, Pareto admite e condiciona a 

análise sociológica a essas constantes comportamentais de caráter biológico, as utilizando 

para se analisar a contradição entre as reais intenções de certa ação e as justificativas usadas 

por nós para racionalizar essas ações. Ou seja, a importância de trazer Pareto à discussão se dá 

na análise do que há de mais visceral no desvio comportamental, que se traduz mais 

especificamente nos resíduos conectados com a sociabilidade, os quais representam instintos 

de uniformidade (ordem social) assim como a compulsão humana ao conformismo, mas não 

só isso. Representam também o desejo de que os outros procedam da mesma forma. Em 

outras palavras, no que importa aos interesses deste trabalho, é algo que – entre outras coisas 

– envolve tanto pulsões biológicas que fazem os homens punir os transgressores quanto o 

sentimento de desconforto que sentimos ao cometer essas transgressões abertamente 

(SOUZA, 1985). 
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Condicionar o desvio a tais elementos é admitir que o homem possui uma base 

comportamental de ordem não-lógica e emotiva. E isso é outro ponto chave na metodologia 

científica de Pareto. Para ele, enquanto as ciências economias tratariam de comportamentos 

humanos de ordem lógica, a sociologia se preocuparia com comportamentos de ordem não-

lógica e como os homens disfarçam essas decisões “irracionais” por meio de explicações e 

justificativas que dão uma aparência lógica ao que, no fundo, não teria nada de racional. 

Decisões judiciais, por exemplo, cuja argumentação está aparentemente coberta 

por uma lógica legal, em seu fundo não passariam de uma justificativa para que o juiz (ou 

mesmo a sociedade), indignado pelo homicídio, aplique punições àquele assassino 

transgressor de normas (SOUZA, 1981). Ou seja, tanto a indignação quanto a punição social 

consequente (exteriorização dessa indignação) diante de um crime seria algo de ordem dessas 

constantes comportamentais; e não precisaríamos de explicações que fossem além disso. 

Dentro da argumentação de Pareto, as normas de distribuição e igualdade 

evocadas pelos ditos “concursados” do grupo analisado em seus discursos representariam, na 

verdade, a racionalização de um sentimento residual de indignação por notarem que pessoas 

de mesmo nível de qualificação são bem mais recompensadas do que elas. Uma forma de 

exteriorizar esse ressentimento seria por meio da imitação do comportamento de pouco 

esforço dos assessores, já que esses não recebem punições da empresa ao fazerem isso. Logo, 

a lógica do desvio não estaria relacionada necessariamente às pressões ou à falta de coesão 

entre os funcionários concursados (ainda que isso não deixe de ser um problema de pesquisa 

válido a ser verificado), mas sim à impunidade relacionada ao desvio. Se eu percebo que 

todos trabalham pouco e não são punidos, por que não faço o mesmo? 

Por fim, apesar de Durkheim admitir a existência de variáveis ou constantes 

psicológicas no comportamento humano, negou esses elementos à análise sociológica; 

diferentemente de Pareto, que as acolheu mais num sentido sociobiológico. Não seria o caso 

de afirmar que essas duas teorias sejam exclusivas entre si. A diferença ocorre apenas em 

diferenças na visão de um objetivo da sociologia. Enquanto Durkheim se preocupava em criar 

um objeto próprio da sociologia, Pareto desejava analisar o comportamento contraditório 

humano na diferença entre as justificativas racionalizadas (derivações) e seus respectivos atos 

de origem instintiva (resíduos), sem preocupar-se exatamente com a posição da sociologia 

como ciência. 

Assim, neste trabalho estamos adotando parcialmente o conceito de norma e 

pressão social durkheimiana, mas tentando se preocupar mais em relação à explicação desse 

sentimento de coerção que paira sobre o grupo, algo constante em todas as sociedades, 
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acolhendo esses elementos psicológicos e constantes comportamentais naturais à nossa 

espécie para melhor entender esse sentimento de coerção social. Compreender isso é crucial, 

pois procuramos saber como os indivíduos processam essa coerção racionalmente e terminam, 

por fim, a cometer transgressões. 

Aqui surgem duas questões que serão debatidas a seguir: 

a) É possível adotar constantes comportamentais de caráter instintivo dentro de 

uma pesquisa sociológica? 

b) Como extrair uma lógica racional de um comportamento que seria mais um 

impulso irracional de nossa espécie? 

 

3.2 Constantes comportamentais na análise sociológica 

 

Afirmar que o comportamento social é provocado por constantes 

comportamentais inerentes à espécie humana vai contra o que pensa a maioria dos sociólogos; 

especialmente aqueles mais vinculados a ideais culturalistas, segundo os quais o que ocorreria 

seria o inverso: o ambiente social é que influenciaria aspectos biológicos humanos; aspectos 

esses que teriam uma plasticidade inerente aos homens e, por isso mesmo, seriamos uma 

espécie com pouco ou nenhum comportamento social inato e onde nosso mais relevante 

aspecto biológico seria o de ser flexível (BERGER; LUCKMANN, 1999). Uma afirmação 

bastante utilizada para quem defende esses ideais refere-se ao comportamento sexual humano, 

como fazem os próprios Berger e Luckmann. Segundo ela, preferências sexuais seriam 

determinadas apenas pelo ambiente e pela experiência individual enquanto os fatores 

genéticos e biológicos não desempenhariam papel algum nessas preferências. Dessa forma, 

nosso cérebro seria mais uma tábula rasa do que um órgão de um ser vivo com uma história 

evolutiva. 

Esse argumento elegante, ainda que representando uma epistemologia útil para 

vários casos de pesquisa, geralmente faz o pesquisador esquecer-se de que, antes de ser um 

animal social, o homem é um animal e, como tal, guiado, em sua base, pelos seus instintos, os 

quais poderíamos classificar como “constantes sociobiológicas”, tomando emprestado aqui 

uma conceituação com base na obra de Edward O. Wilson, pai da sociobiologia, o qual já 

passou por críticas severas exatamente por causa de suas teorias a respeito da natureza 

humana e sua influência em nosso comportamento. Os deterministas culturais não ficaram 

muito felizes ao ver que a sociobiologia de Wilson ia contra teorias comportamentais 

baseadas na cultura, alguns o acusando de racismo ou eugenia (DOUGLAS, E, 2001). 
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A polêmica relacionada a isso não se encontra tanto no reconhecimento da 

existência dessas constantes, mas sim na adoção delas num estudo sociológico. Elas poderiam 

caber numa pesquisa biológica ou até psicológica, mas será que entraria na sociologia? Ou 

seja, mesmo admitindo a existência dessa realidade, sociólogos de orientação mais culturalista 

rejeitam imediatamente o uso de constantes comportamentais dentro da sociologia, como é o 

caso de Bourdieu que afirma ser papel do sociólogo ater-se apenas a variáveis culturais e não 

a tais constantes ou tendências generalistas humanas (BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 2004). 

Retomando a necessidade metodológica de explicar o social apenas pelo social 

(DURKHEIM, 2002), nos perguntaríamos: o que seria algo social? O social seria algo que, 

necessariamente, estaria fora de um ser vivo com um cérebro constituído ao longo de uma 

jornada evolutiva de milênios? Seria o social algo criado fora das condições desse recipiente 

vivo? A cultura não surge, inevitavelmente, dessa criatura? Por que as constantes de ordem 

social deveriam ser colocadas de lado de um estudo sociológico? 

O que se vê é que muitos cientistas sociais, mesmo que sejam contra constantes 

comportamentais de nível biológico ou psicológico, sempre procuram por leis ou princípios 

no comportamento humano que, no fundo, não teriam outra base que não a constituição 

sociobiológica de nossa espécie. Além da coercitividade durkheimiana, outro exemplo vem do 

próprio Bourdieu, que, com sua teoria de capitais, nos mostra como as pessoas não se 

preocupam apenas com o lado econômico-material nas suas relações, mas que existem 

elementos culturais que são valorizados em certos grupos e que esses elementos culturais 

podem fazer as pessoas ganharem status e posição social. Não é novidade de que há conceitos 

e teorias que tratam da mesma coisa na psicologia (MICHENER; DELAMATER; MYERS, 

2005). O próprio conceito de norma social envolve uma preocupação com a opinião alheia, 

que, no fundo, é uma preocupação com a posição social e com a própria imagem dentro de um 

grupo, algo visceral e explicado por um dos resíduos paretianos referentes à nossa 

sociabilidade. Outro exemplo são os princípios relativos à reciprocidade e à dádiva na 

antropologia (LANNA, 2006). Se, segundo esses autores, essas teorias e princípios podem ser 

aplicados em todas as sociedades, de certa forma também estaríamos falando de constantes 

comportamentais, ainda que não sejam reconhecidas por tais atores como possuindo origem 

biológica. 

A despeito de preferências ou debates epistemológicos sobre qual seria o papel 

das constantes comportamentais biológicas na análise sociológica, tais constantes existem e, 

dependendo do objeto de pesquisa, acreditamos que elas podem ser de grande utilidade 
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explicativa, ainda que desacreditadas por muitos sociólogos, que insistem em analisar o 

comportamento humano dentro de uma lógica cíclica: o social explica o social e vice-versa. 

Pesquisadores que usam a psicologia evolutiva como paradigma teórico iriam 

mais longe e afirmariam que o aspecto social é inerentemente biológico, sendo, inclusive, a 

cultura humana e sua flexibilidade apenas resultado de adaptações evolutivas. Assim, o 

cérebro humano teria evoluído para adotar um padrão de cultura que seria igual em toda a 

humanidade. Dessa forma, as diferenças aparentes entre a cultura americana e a samoana, por 

exemplo, estariam apenas na superfície. Num nível fundamental, todas as culturas humanas 

seriam essencialmente iguais (MILLER; KANAZAWA, 2007, p. 42). Mas, 

metodologicamente falando, essa realidade não implica afirmar que todos os problemas de 

pesquisa social devem considerar tais constantes sociobiológicas ou o fato de que nossa 

espécie possui, no fundo, apenas uma cultura. Portanto, seria uma das funções da sociologia 

estudar as diferenças superficiais desse padrão cultural da espécie humana. 

Pode parecer que recorrer a explicações sobre o desvio com base em biologismos 

leve o leitor a crer que estamos tentando explicar todos os fenômenos desse tipo com essas 

constantes comportamentais. Não é o caso. Não estamos acolhendo uma redução de todas as 

explicações relacionadas ao desvio a uma abordagem biológica. Por mais que nosso objeto de 

pesquisa nos leve a uma aproximação desse tipo, há pesquisas que dispensam o uso de tais 

constantes sociobiológicas – como seria no caso da explicação de um aumento da violência 

urbana pelos instintos violentos de nossa espécie – as quais resultariam certamente em 

trabalhos sem profundidade e falhariam numa tentativa de se atingir uma causa mais 

específica, provavelmente ocasionada por alterações no ambiente social analisado. Porém, o 

que não se pode é excluir essa possibilidade metodológica, mesmo que, no fim, nossa 

hipótese não se concentre apenas nessas constantes, como veremos mais adiante. 

 

3.3 A lógica universal do desvio 

 

Mesmo sabendo que existem certas constantes comportamentais humanas, no caso 

do crime ou do desvio as coisas aparentam ser bem diferentes. Afinal, o que é desvio numa 

sociedade pode não o ser em outra (BECKER, 2008; CUSSON, 1996). Não existiria, 

portanto, um grupo de atos que são rejeitados universalmente, em todas as culturas. 

Mas apesar de a natureza do que é desvio variar bastante entre grupos, a existência 

de condutas censuradas e sancionadas é universal em todas as culturas humanas como vimos 

na teoria paretiana (CUSSON, 1996; SOUZA, 1985; TURNER; STETS, 2005). Além disso, 
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Maurice Cusson chega a enumerar quatro atos que seriam considerados desvio em todos os 

grupos humanos, que são o incesto; o rapto e violação de mulher casada; o homicídio de 

alguém do próprio grupo; e o roubo. 

Uma das explicações usadas para esse comportamento universal de punir 

transgressores se concentra na suposição de que, durante a jornada evolutiva humana, aqueles 

grupos nos quais os membros eram mais cooperativos tinham mais chances de sobreviver do 

que aqueles grupos onde os membros eram mais egoístas. Dessa forma, nosso cérebro teria 

evoluído com uma aptidão para cooperar com aqueles que sabemos fazer parte de nosso 

grupo. Assim, aqueles que vão contra a maioria são naturalmente punidos de alguma forma, já 

que eles estariam reduzindo as chances de sobrevivência de todos no grupo. O outro lado 

dessa valorização do grupo se traduz no fato de que aqueles que não pertencem ao nosso 

grupo geralmente são vistos com desconfiança. Daí viria, por exemplo, o preconceito e a 

discriminação, que nada mais é do que uma manifestação dessa desconfiança; a qual teria sido 

bastante útil em nosso passado evolutivo (BUCHANAN, 2010). Ou seja, estamos reforçando 

a ideia de que o ato de punir seria uma manifestação desse instinto relacionado à nossa 

sociabilidade. 

Esse aspecto universal do desvio nos leva a considerar que a cultura humana não é 

tão flexível quanto acreditam alguns deterministas culturais e que podemos retirar daí uma lei 

comportamental sobre o desvio. Enquanto aqueles quatro atos de desvio universal não 

parecem úteis ao nosso objetivo de pesquisa, o fato de sempre haver expectativas e sanções 

relacionadas a certos comportamentos é algo que podemos considerar em nosso modelo 

explicativo. Esse sistema de expectativas e sanções já é bastante utilizado em abordagens 

teóricas envolvendo a estrutura de grupos e a emergência de emoções, especialmente nos 

trabalhos de Theodore Kemper e Robert Thamm (TURNER; STETS, 2005). 

Como já ressaltado, pode parecer contraditório procurar uma razão dentro do que 

aparenta ser mais uma lógica emocional, mas é plausível assumir que essas emoções 

negativas seriam simplesmente ponderadas como sendo prejuízos ou perdas aos olhos dos 

indivíduos. Ou seja, ir contra essas coerções seria algo prejudicial, fazendo com que as 

pessoas evitem atos desse tipo; ao passo que eventuais ganhos materiais ou emocionais que 

envolvam a mesma transgressão poderiam superar esses mesmos custos emocionais, o que 

resultaria num desvio. Indo por essa suposição, todos os criminosos (ao menos aqueles que 

sabem que cometem um crime) sentiriam mais emoções positivas do que negativas ao 

ponderar sobre a decisão de cometer tal ato. No caso de um roubo, o prazer de possuir o 

dinheiro seria superior ao sentimento negativo da culpa. O homem, portanto, poderia ser 
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considerado um ser que racionaliza emoções, tentando evitar situações que podem provocar 

sentimentos desagradáveis (TURNER; STETS, 2005). 

Percebe-se que estamos apontando para uma lógica universal do desvio 

representada por um sistema de expectativas e punições emocionais que obrigariam os 

indivíduos a cooperar e a manter a ordem social. Mas, como muitas coisas, essa ideia de uma 

ordem social mantida por meio de punições não é unânime nas ciências sociais, como 

veremos a seguir. 

 

3.3.1 Um sistema de punições 

 

Observando o que já foi dito, poderíamos afirmar que as normas sociais mantém a 

ordem da sociedade e guiam a ação coletiva e a cooperação entre indivíduos. Podemos dizer 

também que elas são mantidas – como o próprio conceito de fato social sugere – por um 

sentimento de coerção; um pensamento semelhante ao de Jon Elster, o qual indica que elas 

são mantidas por sentimentos de medo, vergonha e embaraço (ELSTER, 1989a, 1989c), com 

a diferença de que, no conceito de Elster, a coerção (emoções negativas) é sentida 

internamente. 

Independente de as punições relacionadas a uma norma social serem classificadas 

como ocorrendo num nível social (uma reclamação ou o desprezo dos outros) ou num nível 

material (multas financeiras, por exemplo), no fim, elas ocorrem num nível emocional. Perder 

dinheiro não seria incômodo se esse incômodo não se traduzisse emocionalmente. 

Como já vimos, o funcionamento das normas de Elster implica uma obediência 

forçada por uma punição de ordem interna e emocional. Pensar no sentido de punições que 

nos obrigam a agir de determinadas formas nos induz a assumir os indivíduos como sendo 

seres egoístas que obedecem uma norma ou cooperam num grupo apenas caso sejam 

obrigados pela possibilidade de serem punidos. Em teorias que consideram os indivíduos de 

tal forma – nas quais a explicação da ordem social, da ação coletiva ou da cooperação sempre 

tem como base sanções que penalizam comportamentos não-cooperativos (desviantes, 

“caronas” ou criminosos) – eles são vistos como seres sempre em busca de obter o melhor 

resultado para si, sempre calculando e revendo estratégias nas quais podem se sobressair em 

relação aos outros de seu grupo. Como já vimos, os seres humanos não precisam de um 

sistema externo de punições e recompensas para se unir em grupos e se ajudarem, pois a 

colaboração existiria naturalmente no comportamento social humano, mas apenas diante 
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daquela condição: é preciso fazer parte do mesmo grupo (uma condição a qual não 

pretendemos nos aprofundar em relação aos processos sociais necessários a ela). 

Nos demais casos, onde os indivíduos estariam num estado de falta de 

identificação grupal (falta de coesão e de integração), essa reciprocidade e altruísmo só 

poderiam ser “forçados” por meio de punições de outro tipo, mais relacionadas a normas 

legais do que a normas sociais (POSNER, 2002). Dessa forma, enquanto alguém está 

naturalmente predisposto a seguir as normas de seu grupo de amigos, ele apenas teme 

designações estritamente legais quando elas são forçadas por meio de multas ou penas de 

reclusão impostas por um agente externo, normalmente o Estado. Há vários casos em que as 

normas legais são apenas extensões de normas sociais, como a proibição de matar; mas 

podem existir casos em que as normas sociais vão contra as normas legais, coisa mais 

relacionada a leis de aplicação recente, como se vê em relação à proibição do ato de dirigir 

sob qualquer nível de influência alcoólica, no Brasil. Enquanto o Estado proíbe isso, muitos 

círculos sociais possuiriam uma grande tolerância, inclusive incentivando os amigos a irem 

contra essas leis (BECKER, 2005). 

Mesmo que a ordem social, a cooperação e o altruísmo existam naturalmente nos 

grupos humanos, sem a necessidade de punições externas para isso, sabemos muito bem que 

algumas pessoas ainda se desviam dos comportamentos considerados normais, sendo 

normalmente punidas por isso de diversas formas; seja pelo desprezo ou exteriorização de 

indignação (ELSTER, 1998). 

Nossa hipótese assume que esses desviantes não veriam motivos suficientes para 

seguir as normas ou as determinações de conduta de um grupo ou sociedade no sentido de que 

as emoções negativas (punições) que advém desses atos transgressores não são grandes o 

suficiente para impedir o desvio ou que os ganhos emocionais (recompensas) de um desvio 

são maiores que as punições. 

No entanto, a antropóloga Mary Douglas, que adota uma abordagem 

durkheimiana em suas análises, critica a adoção do sistema de sanções e recompensas 

psíquicas para explicar comportamentos coletivos, pois, segundo ela, a manutenção da ordem 

social com base em sanções para os desviantes precisaria de uma explicação para o próprio 

ato de aplicar tais sanções, o qual já seria, por si mesmo, uma forma de ação coletiva e que 

necessitaria de uma explicação à parte (DOUGLAS, M,  2007). Ou seja, em explicações de 

uma ação coletiva como uma cooperação ou uma obediência a uma norma social, Douglas 

rejeita o uso de processos racionais de ponderação entre custos e benefícios, sejam 

emocionais ou materiais. 
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Em nossa hipótese, não estamos adotando os atores como sendo egoístas. Mas 

também não estamos excluindo a análise de sanções como mantenedoras de uma ordem 

social. A crítica de Douglas encontra falhas, pois o ato de punir uma transgressão não 

precisaria de uma explicação à parte, como se fosse um tipo de ação coletiva a ser explicada 

por outras sanções, algo que nos faria entrar num ciclo explicativo infinito: a norma social é 

sustentada por punições que são sustentadas por outras normas que são sustentadas por 

punições relativas a essa outra norma; até o infinito. Por isso, discordamos de que o ato de 

punir a desobediência de uma norma seja uma forma de ação coletiva explicada por outras 

normas interdependentes, pois a causalidade do ato de punir pode ser encontrada, como já o 

fizemos, por constantes comportamentais. O social faz parte da natureza humana. Punir 

aquele que vai contra a ordem social seria algo intrínseco de nosso comportamento. 

Dessa forma, a crítica de Douglas para por aí já que é possível explicar o 

funcionamento de uma norma social com base num sistema de sanções emocionais de ordem 

instintiva. Logo, o sistema de punições relacionado às normas sociais, sugerido por Elster, 

enquanto adota a questão da coerção social, ainda vai além e explica essa coerção por meio de 

emoções negativas de vergonha, medo e embaraço, nos ajudando a decifrar a lógica racional 

que estaria dentro do conceito de normas sociais que estamos adotando aqui. 

No entanto, uma coisa é saber que as normas funcionam com base nessas emoções 

negativas oriundas de nossos instintos sociais. Outra coisa é saber como avaliar a força dessas 

normas sobre os indivíduos de um grupo. 

Será que recorrer ao biologismo poderia nos ajudar com isso? Como saber se 

essas emoções negativas são fortes o suficiente para evitar desvios? Uma resposta a isso 

talvez possa ser encontrada se soubermos como se dá o processo de aprendizado dos 

indivíduos a respeito das normas de um grupo. De fato, nossa hipótese explicativa assume que 

as pessoas sempre estão num processo constante de aprendizado a respeito de quais são os 

comportamentos normais ou aceitáveis dentro de um grupo, fato que pode fazer as normas 

mudarem de força constantemente. Essa abordagem é semelhante a outros modelos de 

transmissão da conformidade oriundos da psicologia evolutiva (COULTAS, 2004). Segundo 

Coultas, para um indivíduo unindo-se a um grupo, imitar o comportamento da maioria seria 

um comportamento adaptativo que facilita sua aceitação dentro do grupo e aumenta suas 

chances de sobrevivência. Isso significaria que os mecanismos cognitivos que permitem 

alguém julgar qual seria o comportamento mais comum e copiá-lo é uma adaptação de ordem 

biológica, ainda que não necessariamente ocorra de forma consciente. 
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Nossa hipótese assemelha-se a essa abordagem, mas com a diferença de que os 

fatores determinantes não seriam necessariamente a proporção – a maioria, por exemplo – 

daqueles que adotam um ou outro comportamento, mas sim ponderações racionais sobre os 

comportamentos punidos e recompensados; as quais determinariam um processo de imitação. 

Em outras palavras, mesmo que as normas sociais estejam inevitavelmente 

vinculadas a uma tendência comportamental constante do ser humano e às emoções que 

garantem sua obediência, elas não surgiriam, em suas formas específicas, a partir de instintos 

com normas pré-configuradas em nossos genes, mas sim a partir de observações racionais do 

meio social. Só depois de a racionalidade atuar no aprendizado de quais seriam os 

comportamento aceitáveis ou rejeitados de um grupo, é que uma norma comportamental 

estaria internalizada nos indivíduos e adquiriria uma força emocional e instintiva (COULTAS, 

2004; ELSTER, 1989a, 1989b, 1989c, 1998). Dessa forma, as normas sociais e todo seu efeito 

psíquico seriam, a princípio, o resultado de processos racionais de indivíduos dentro de um 

grupo. Essa suposição nos ajudaria, portanto, a explicar como diferentes indivíduos se 

comportariam de formas distintas em relação às normas de trabalho, apesar de estarem num 

mesmo grupo. 

 

3.4 A rede social no desvio 

 

A Análise de Redes Sociais (ARS) possui uma teoria e uma metodologia própria, 

nas quais a preocupação é com a posição estrutural dos indivíduos dentro de uma rede de 

relações, a qual é normalmente representada por meio de técnicas matemáticas e gráficas. Em 

nossa hipótese, as punições e recompensas advindas das normas de trabalho e sentidas por 

cada indivíduo podem variar conforme as relações que eles possuem dentro da empresa. De 

acordo com a ARS, alguns indivíduos estão melhores posicionados numa rede se comparado 

com outros. Isso representaria o grau de poder, prestígio ou influência desse indivíduo, algo 

que, segundo nossa hipótese, poderia influenciar o comportamento desviante de outros ao 

redor, especialmente aqueles mais próximos. 

Neste trabalho usaremos uma medida conhecida como centralidade, a qual é 

determinada simplesmente pelo número de relações que uma pessoa possui dentro de uma 

rede social (HANNEMAN; RIDDLE, 2010). Quanto mais ligações, mais canais de acesso a 

informação e até mesmo controle de informação ela possuiria. Supomos que tais 

características dão uma importância maior a esses indivíduos dentro do grupo. Logo, as 

pessoas ao seu redor considerariam mais seu comportamento do que o comportamento de 
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outros com os quais pode até haver uma ligação, mas que não possuiriam uma elevada 

centralidade. Se esses indivíduos mais centrais se comportarem de formas nas quais são 

recompensados ou ao menos não sejam punidos, é provável que o comportamento adotado 

por eles seja mais bem visto e imitado do que o de outros menos centrais. Ou seja, se um 

funcionário com elevado índice de centralidade trabalhar pouco, mas não for punido, isso 

pode fazer com que as pessoas mais próximas na rede social – também conhecido como nós 

vizinhos ou nós adjacentes – repitam seu comportamento. A adoção de explicações 

comportamentais com base no comportamento das pessoas mais próximas é comum em 

abordagens nas quais os agentes relevantes de certo fenômeno são tidos como racionais 

(GRANOVETTER, 1978; KIM; HANNEMAN, 2011; LANSING; MILLER, 2005), com a 

diferença de que elas não assumem, a princípio, as medidas da ARS nessa ponderação. 

Admitir que as pessoas adotam ou deixam de adotar comportamentos com base 

nessas racionalizações a respeito do comportamento dos vizinhos é dizer que as normas 

sociais não teriam nada de misterioso ou exterior aos indivíduos, como defendia Durkheim. 

Por outro lado, de acordo com a ARS, a configuração estrutural de um grupo influenciaria nas 

propriedades sociais dos indivíduos de uma forma que uma interação simples entre indivíduos 

não resultaria. Ou seja, estamos considerando tanto influências grupais quanto individuais na 

elaboração de um modelo explicativo para nosso problema de pesquisa, uma ideia que se 

assemelha ao que Maurice Cusson descreve como um processo de controle social: 

 

[...] o controle social será definido como o conjunto dos processos através 

dos quais os membros de um grupo se estimulam uns aos outros no sentido 

de levarem em conta as expectativas mútuas e respeitarem as normas que se 

impõem (CUSSON, 1996, p. 432). 

 

 

Por fim, acreditamos que o uso das ferramentas metodológicas da ARS 

proporciona uma explicação para a força coercitiva das normas sociais que, mais do que 

contraria a tradição durkheimiana, a complementa no sentido de que ela nos fornece uma 

maior precisão a respeito da estrutura de um grupo, além de medidas que podem ser 

relevantes na dinâmica do comportamento desviante, ainda que se utilize de elementos com os 

quais a tradição durkheimiana não acomoda dentro de seu método. 
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3.5 A imitação como processo racional na rede social 

 

Os pinguins são animais sociais. Momentos antes da pesca, esses animais ficam 

enfileirados à beira do iceberg cutucando-se uns ao outros para ver quem pula primeiro na 

água. O incentivo não é muito amigável, pois todos temem que, junto com os peixes, uma 

baleia assassina esteja à espreita. A estratégia dos pinguins é esperar que o primeiro deles, 

provavelmente o mais faminto ou com melhor informação a respeito dos cardumes, pule na 

água. Caso a orca surja e o devore, os outros, claro, permanecem em segurança no iceberg. 

Caso contrário, todos os outros imitam o comportamento do primeiro. Mas, o que isso tem a 

ver com racionalidade ou comportamento humano? 

A suposição que estamos usando aqui, feita a partir da observação inicial do 

objeto, é algo polêmico, pois envolve tanto questões epistemológicas quanto ontológicas. No 

entanto, a segurança que temos ao adotar uma analogia do comportamento humano com o 

comportamento de outra espécie advém tanto de teorias reconhecidas, com uma tradição 

própria, quanto de relatos feitos por indivíduos na empresa analisada. Apesar disso, nos 

preocuparemos em explicar, para aqueles mais céticos, que é possível fazer analogias entre 

homens e pinguins (BUCHANAN, 2010; CHAMLEY, 2004), mesmo que esses últimos não 

tenham uma cultura (ao menos aparentam não tê-la). 

É óbvio que a analogia não se aplica a todos os aspectos desses dois seres, mas 

sim a um tipo de comportamento específico e de tipo imitativo que os pinguins apresentam 

quando estão pescando. Não seria o caso de uma imitação às cegas, mas sim realizada com 

base numa lógica racional. A estratégia dos pinguins de imitar aqueles que se dão bem é algo 

bastante comum no comportamento humano. Por exemplo, Mark Buchanan sugere que a 

revitalização da Times Square, ocorrida a partir da década de 1990, seguiu a mesma lógica 

que os pinguins usam para pescar. 

No início da década de 1980 a avenida nova-iorquina estava já há um bom tempo 

ocupada por hotéis de prostituição, cinemas de pornografia, casas de massagem, clubes de 

strip tease, além de uma rede de traficantes, drogados e cafetões. Para lidar com a situação, o 

estado de Nova York, juntamente com a iniciativa privada, iniciou um plano de cerca de 2,6 

bilhões para a revitalização da Times Square. No entanto, antes de iniciado, o plano foi 

interrompido por divergências políticas e uma crise no mercado de ações. Os investidores do 

projeto desistiram e nada chegou a ser realizado. 

No entanto, na década de 1990, uma grande empresa do entretenimento, a 

Viacom, decidiu, por conta própria, ocupar um antigo hotel na então degradante Times 
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Square. Poucos anos depois, mais três grandes empresas fizeram o mesmo. Uma delas era a 

Walt Disney Company. Depois que a Disney entrou na avenida, os interesses de investimento 

decolaram. Em poucos anos, hotéis de luxo e edifícios comerciais surgiram aos montes na 

Times Square. No fim da década de 90 a avenida estava transformada por completo e a 

degradação foi substituída por grandes e modernos edifícios. Hoje, o local é um dos pontos 

turísticos mais visitados do mundo. 

As maiores explicações para tal evento inusitado eram relacionadas a uma política 

do governo de Nova York, que reduziu os impostos para os empresários e havia começado a 

combater o crime e a indústria do sexo de forma mais rígida. No entanto, não é em todos os 

locais que, inexistindo crime ou prostituição, ou mesmo isenções fiscais, haverá de se erguer 

uma Times Square, principalmente da forma como houve, após anos de ter sido um símbolo 

da degradação humana. Buchanan sugere simplesmente que as empresas imitaram o 

comportamento das outras, avaliando os resultados que as concorrentes obtiveram ao investir 

naquele local até então de má fama. 

Não seria absurdo, portanto, supor que funcionários numa empresa se 

comportariam da mesma forma que os pinguins no pólo sul ou como as grandes empresas na 

Times Square dos anos 90, com a diferença de que o foco de sua racionalidade não seriam 

peixes ou consumidores, mas sim um comportamento relacionado ao esforço no trabalho. 

Caso as pessoas percebam que um comportamento de alto esforço é bem recompensado elas o 

imitariam; o mesmo ocorrendo para comportamentos de baixo esforço. 

Quando alguém entra numa sala pela primeira vez e se encontra numa nova 

situação social com pessoas desconhecidas, ele pode sentir certo incômodo, pois em alguns 

casos ele não saberia como agir naquela situação. Alguns trabalhos se utilizam de modelos 

nos quais os agentes suprem essa falta de informação justamente ao observar e ponderar a 

respeito dos resultados obtidos por seus vizinhos ou pessoas mais próximas para tomar certas 

decisões (KIM; HANNEMAN, 2011; LANSING; MILLER, 2005), que, no fundo, é a mesma 

coisa que os pinguins fazem. 

Segundo essa linha de raciocínio, a ocorrência de desvios não dependeria de uma 

simples interação entre grupos, como se fossem eles dois indivíduos; mas sim de relações 

entre as pessoas, nas quais aquelas relações mais frequentes determinam a percepção de 

punições e recompensas oferecidas a cada indivíduo por diversos tipos de atitudes. Tais 

percepções terminam por serem cruciais na ponderação final a respeito de quais 

comportamentos são aceitáveis e quais não o são. Isso é interessante, pois podemos refletir 
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um aspecto da luta de interesses dentro de um ambiente de conflito entre grupos, relativa a 

determinação de quais comportamentos seriam válidos. 

Observando o que já foi dito até aqui, percebe-se que adentramos em um debate 

acerca de elementos psíquicos a partir da ideia de coerção social durkheimiana. Porém, 

mesmo considerando que a ordem social e suas normas são mantidas por emoções – sejam 

positivas ou negativas – é possível afirmar que elas podem ser analisadas do ponto de vista 

racional desde que inserido numa rede complexa de relações, por meio da qual as pessoas 

tomam conhecimento do que é aceito e do que é inaceitável nas diferentes situações sociais 

nas quais encontra. 

Enquanto isso parece totalmente diferente do que Émile Durkheim queria para 

uma sociologia, nota-se que a maior diferença de sua teoria com nossa hipótese é que 

aparentamos ser mais ousados, não se limitando às respostas macrossociais como o autor 

orientava, tentando analisar as origens viscerais do comportamento desviante para descobrir 

como funcionaria uma lógica das normas sociais; e terminamos por sugerir um processo 

racional que orienta o papel desses instintos na manutenção da ordem social. Ou seja, 

enquanto reconhecemos que as normas sociais são mantidas por emoções negativas de medo e 

embaraço, acreditamos que a forma como as pessoas as reconhecem como tal depende mais 

de um processo racional de análise de punições e recompensas com base na observação do 

ambiente social em questão; ponderação essa que determinaria, por fim, a força de sua 

coerção sobre os indivíduos, algo crucial ao se analisar qualquer comportamento desviante. 
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4 UM MODELO DE COMPORTAMENTO COM REDES SOCIAIS 

 

No capítulo anterior debatemos as teorias que nos levam a supor que as pessoas 

tendem a imitar racionalmente comportamentos alheios dentro das suas redes de relações em 

situações de incerteza a respeito dos resultados desses mesmos comportamentos, inclusive em 

casos de desvio a uma norma social. Desse modo, seria esse processo racional que está por 

trás das forças emotivas das normas sociais, que é aquela coerção tanto discutida por 

Durkheim no seu conceito de fato social. Além disso, também discutimos brevemente a teoria 

da análise de redes sociais, a qual defende que a posição estrutural dos indivíduos – 

especialmente no tocante às suas relações interpessoais – determinam medidas de hierarquia, 

status e prestígio, fato que influenciaria naqueles mesmos processos racionais e, 

consequentemente, nas forças coercitivas, resultando, por conseguinte, em diferenças 

comportamentais relacionados a uma norma social num mesmo grupo. 

Uma vez esclarecido o arcabouço teórico que suporta nossa hipótese, agora nos 

preocuparemos em desenvolver um modelo que represente esses processos racionais e que 

abarque a influência das variáveis da rede social dos indivíduos. Segundo o paradigma da 

sociologia da ação, devemos simplificar a realidade, nos utilizando de um modelo explicativo 

para um fenômeno que considera apenas as variáveis mais relevantes e descartando aqueles 

outros infindáveis fatores que influenciariam de alguma forma, mas não seriam os 

determinantes principais (BOUDON, 1996; BUCHANAN, 2010). Por mais que o elemento da 

análise de redes sociais nos permita uma abordagem que parece ser complexa, ainda assim 

estaremos simplificando as coisas, como não deixa de ser qualquer tipo de explicação 

científica. 

Normalmente, os modelos feitos a partir desse paradigma identificam os atores 

ideais que compõem um fenômeno e as razões pelas quais eles agem, formando, por meio de 

efeitos de composição, os fenômenos sociais a serem estudados (BOUDON, 1996). 

Os efeitos de composição se referem ao último momento de análise dentro do 

paradigma adotado, e trata-se da explicação do modo como os comportamentos individuais 

resultam no fenômeno macroscópico que o pesquisador está analisando. No caso do desvio 

relacionado às normas de trabalho, percebemos que não se trataria de um efeito de 

composição simples – que seria a soma de escolhas e ações individuais que se acumulariam e 

gerariam um efeito macro. Ou seja, estaríamos tratando de um fenômeno mais complexo cujo 

resultado final seria uma interação entre dois ou mais atores (BOUDON, 1996; CUSSON, 

1996). 
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Logo, decidimos oferecer uma formalização mais apurada desse fenômeno do 

desvio, transformando o modelo explicativo que estamos desenvolvendo num modelo 

matemático. Dessa forma, além de não estar fugindo do paradigma adotado, desenvolveremos 

uma fórmula que facilite a compreensão do fenômeno de modo rápido e simples, sendo que 

essa formalização depende, primeiramente, da identificação dos atores relevantes, algo que já 

começamos a fazer na introdução deste trabalho, ainda que sem um debate mais aprofundado 

a respeito de suas racionalidades. Portanto, é isso que vamos refletir a partir de agora. 

4.1 Os agentes do modelo 

 

Mediante observação inicial do objeto, vimos que haveria diferentes grupos na 

empresa analisada, cada um deles com suas características. Nossa intenção agora é discutir a 

respeito de qual desses grupos seriam aqueles relevantes para nossa explicação acerca do 

desvio de normas e como o comportamento deles influenciaria na racionalidade dos 

concursados em relação a esse desvio. 

Se os concursados realmente não recebem recompensas suficientes para que eles 

apresentem níveis elevados de esforço e dedicação ao trabalho, eles veriam – em sua maioria 

– a atitude de baixo esforço como uma opção estratégica preferível, ao menos nos casos em 

que esse baixo esforço não fosse punido ou nos casos em que um esforço elevado não fosse 

devidamente recompensado. 

A existência dos assessores e a diferença de tratamento que eles têm por parte da 

empresa, representada pela grande diferença salarial e por uma maior flexibilidade no horário, 

faria com que os concursados tivessem sentimentos de injustiça, provavelmente fazendo-os 

demonstrar um descontentamento que poderia muito bem ocasionar em uma atitude de pouco 

esforço de forma intencional e aberta, como modo de exigir mudanças e melhorias na situação 

dos concursados; seguindo, nesse sentido, quase a mesma lógica de uma greve. 

Coisa semelhante ocorreria com o grupo de funcionários antigos, composto por 

pessoas que trabalham há mais de vinte anos na empresa e que, apesar de ter certas 

semelhanças com os concursados, também ganhariam mais e possuiriam vantagens 

relacionadas ao plano de saúde. A maioria desses funcionários antigos possui uma imagem – 

dentro do grupo de concursados – de indivíduos que apresentariam baixos níveis de esforço 

no trabalho. 

Segundo a observação inicial, a empresa também não se preocuparia muito em 

punir os funcionários como deveria. Em outras palavras, ela não seguiria à risca a aplicação 
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oficial das determinações legislativas referentes aos servidores públicos federais em relação à 

suas faltas. Não nos preocuparemos em saber o motivo pelo qual a diretoria possui essa 

tolerância em relação aos atrasos ou negligências de seus empregados, coisa que poderia 

muito bem ser explicada por uma espécie de troca de favores, onde existiria um acordo tácito 

entre empregadores e empregados que faria ambos perdoarem ou fazerem vista grossa para os 

erros do outro (BECKER, 2008). Ou seja, enquanto os funcionários não denunciariam – ou 

pelo menos aturassem – as diversas falhas e dissonâncias legais da empresa, esta não se 

importaria muito pelo fato de um ou outro apresentar níveis nada exemplares de dedicação ou 

assiduidade ao trabalho. Independente de esse ser o real motivo para que a diretoria seja 

tolerante, é sabido que essa tolerância tem limites. Essa necessidade de controlar as coisas 

quando os funcionários estiverem abusando dessa tolerância faria que a empresa punisse de 

forma mais dura aqueles que estivessem participando dessa suposta onda de desleixo. 

Diante disso, temos que tanto os assessores quanto os funcionários antigos 

possuiriam a mesma função para os concursados em relação à sua atitude para com 

comportamentos de baixo esforço, servindo como exemplos de que é possível trabalhar pouco 

sem ser punido. Se ambos os grupos não possuem, a princípio, meios oficiais de punir os 

concursados, coisa que cabe apenas à diretoria, isso nos leva a atribuir-lhes apenas uma 

função tanto provocativa no tocante a esses sentimentos de injustiça quanto em relação ao 

processo racional de exemplos de baixo esforço e impunidade. Ou seja, os concursados 

sempre procurariam aplicar pouco esforço em suas tarefas por dois motivos: 

(i) Motivo racional-lógico: Existem dois outros grupos que, de forma geral, 

aplicam pouco esforço em suas tarefas e que não seriam devidamente punidos por isso. Fazer 

o mesmo seria uma estratégia válida. 

(ii) Motivo emocional não-lógico: os concursados sentiriam ressentimento por 

não receber recursos de forma igualitária, ganhando menos do que os grupos que, de forma 

geral, aplicam pouco esforço no trabalho. Aplicar pouco esforço poderia ser uma forma de 

protesto em relação a isso, de forma semelhante a uma greve. 

Se estamos considerando que os concursados decidem aplicar certo esforço em 

suas tarefas com base mais em racionalizações (ou irracionalizações) do ambiente social do 

que por critérios éticos ou valores pessoais como responsabilidade ou senso de dever, e se os 

concursados sempre estão procurando um baixo esforço, a única forma de alguns desse grupo 

ainda apresentarem níveis aceitáveis de produtividade seria por meio de algum tipo de 

controle, oriundo de punições sociais que impediriam as pessoas de agirem da forma que 
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quiserem. Existem alguns modelos que tentam representar comportamentos desse tipo. 

Discutiremos brevemente o modelo de limiares de Granovetter e a teoria dos jogos. 

Em 1978, Mark Granovetter publicou um trabalho a respeito de limiares que se 

encaixaria bem em situações que envolvem trabalhadores que tentam adotar comportamentos 

indesejáveis pelos seus empregadores. Segundo ele, fenômenos semelhantes a motins ou 

tumultos poderiam ser explicados por modelos desse tipo, nos quais cada membro de um 

grupo possuiria diferentes limiares. Um limiar é o número de pessoas já participantes do 

tumulto necessárias para que uma pessoa se junte à comoção. Para melhor entender isso, 

vamos supor um grupo de n trabalhadores que estão fazendo um protesto pacífico numa praça 

em frente à empresa onde trabalham. Vamos supor ainda que as pessoas estão começando a 

ficar nervosas por não serem atendidas pessoalmente pela diretoria da companhia. Como a 

impaciência deles está aumentando, alguns começam a pensar em formas mais eficazes de 

chamar a atenção dos diretores; e quebrar uma das janelas da empresa começa a parecer uma 

boa ideia, mesmo com aqueles policiais por perto, prontos para manter a ordem. Segundo a 

teoria de Granovetter, aquele indivíduo que começa a destruição, jogando uma pedra na 

vidraçaria da empresa, possuiria limiar zero. Ou seja, ele não precisa que ninguém já estivesse 

agindo de forma extrema para tomar tal decisão, mas certamente espera que seus colegas o 

apoiem, visto que todos pareciam estar indignados com a atitude dos diretores. Caso exista 

algum colega seu com limiar 1, este, percebendo que há 1 pessoa destruindo a fachada da 

empresa, se juntaria à sua atitude e jogaria uma pedra noutra janela. Assim, os outros 

trabalhadores seguiriam imitando o comportamento daqueles que já estão participando do 

protesto violento, por meio da mesma lógica, unindo-se ao tumulto agressivo conforme seus 

limiares sejam atingidos (BUCHANAN, 2010; EPSTEIN, 2002; GRANOVETTER, 1978; 

KIM; HANNEMAN, 2011). 

Percebe-se que um modelo desse tipo pode ser aplicado tanto na racionalidade dos 

pinguins que pulam um atrás do outro num mergulho incerto quanto na racionalidade da 

diretoria do grupo real de concursados (objeto de nossa pesquisa), sendo que, no caso da 

diretoria, no entanto, seria uma inversão de uma rebelião: ou seja, o controle. Esse limiar seria 

relativo ao número de indivíduos demonstrando baixo comprometimento, faltas excessivas, 

atrasos e coisas do tipo. Desse modo, enquanto esse limiar não fosse atingido, a diretoria 

toleraria aqueles que estivessem sendo negligentes com suas obrigações profissionais. Quando 

certo número de funcionários estiver agindo de forma desviante, aí sim ela aplicaria uma 

punição para aqueles que participaram do pequeno “motim” como forma de controlar a 

situação. 
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Mas a intenção de Granovetter era, com isso, explicar comportamentos coletivos e 

não apenas o comportamento de um só agente. Por outro lado, o modelo de limiares parece 

ajustar-se ao comportamento dos concursados, especialmente se observarmos alguns modelos 

desenvolvidos especialmente para esses tipos de fenômenos (WILENSKY, 2004, KIM; 

HANNEMAN, 2011). No entanto, não se ajustaria à verificação de nossa hipótese pelas 

seguintes razões: 

 

(i) O modelo de limiares dá importância a características individuais abstratas 

demais que poderiam representar uma tolerância ética ou alguma outra variável incerta que 

estamos tentando evitar. 

(ii) Os modelos de limiares, pelo menos os mais comuns, não englobam em sua 

teoria a questão das normas sociais da forma como pretendemos: tentando representar mais 

um processo de longo prazo de formação de normas com base na racionalidade do que num 

tumulto quase instantâneo. 

(iii) A princípio, não abarca a questão das redes sociais e supõe que os agentes 

possuem informação perfeita de tudo o que ocorre no mundo da empresa. 

 

Mesmo acreditando que essas limitações do modelo de limiares possam ser 

superadas ao se acrescentar as variáveis corretas, supor que os concursados agem segundo a 

mesma forma de uma rebelião em relação ao pouco esforço no trabalho seria irrealista visto 

que eles não parecem se comportar de forma a imitarem uns aos outros apenas com base no 

número de colegas que já estivessem demonstrando pouco esforço no trabalho. Talvez isso 

faça alguma diferença, mas em nossa hipótese eles considerariam mais as punições e 

recompensas relacionadas a alguns comportamentos do que simplesmente o número de 

pessoas que adotam tais comportamentos. Assim, se estamos tentando destacar os aspectos 

mais relevantes ao fenômeno, decidimos descartar, neste trabalho, tal lógica para a 

racionalidade dos funcionários concursados. 

Outra forma de pensar a situação do grupo real seria por meio de um ajuste 

naquela analogia com os pinguins, deixando as coisas um pouco mais complicadas, mas nem 

tanto, na tentativa de captar o que realmente ocorre na interação entre funcionários e diretoria. 

Desse modo, poderíamos dizer que a orca (diretoria) sempre estaria à espreita, 

mas só perceberia que os pinguins (funcionários) estão na água (trabalhando pouco) depois 

que um dado número deles já tivesse mergulhado. Quando muitos pinguins, mas não todos, já 
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estivessem dentro da água, a orca viria e os atacaria. Aqueles que escapassem do ataque 

imediatamente voltariam para o iceberg e aqueles que ainda não tinham mergulhado 

desistiriam da ideia. Os funcionários e a diretoria interagiriam de modo semelhante em 

relação ao comportamento de baixo esforço. 

Configurações desse tipo poderiam ser modeladas a partir da teoria dos jogos. 

Normalmente essa abordagem trata de dois atores ou jogadores, cujas escolhas e ações 

estratégicas e individuais podem entrar em conflito e gerar resultados inesperados pelos 

próprios participantes da interação (DAVIS, 1973; FIANI, 2006). Em nosso caso teríamos, 

num nível mais elementar, uma disputa entre os concursados por uma espécie de “mercado 

do desleixo” ou do absenteísmo: 

 

 

  B 

  Muito esforço Pouco esforço 

A 
Muito esforço 0,0 0, +1 

Pouco esforço +1,0 -1,-1 

 

Tabela 1. Modelagem da interação entre concursados como um jogo simultâneo 

 

 

Em jogos simultâneos, um jogador decide sua ação ao mesmo tempo e sem ter 

informação prévia a respeito da ação do outro jogador. Segundo a Tabela 1, temos quatro 

resultados possíveis, cada um com dois valores. O primeiro valor é o lucro do jogador A e o 

segundo valor é o resultado do jogador B. Apesar de considerar improvável que um hipotético 

concursado A sempre considere apenas as ações de um segundo concursado B para realizar 

suas decisões, o quadro acima representa bem a situação dos funcionários dentro de uma 

interação entre eles mesmos e ainda considerando a diretoria, que os pune caso muitos 

decidam aplicar pouco esforço em suas tarefas, como pode ser visto no resultado (-1, -1), 

onde ambos os jogadores aplicam pouco esforço. Ou seja, se ambos aplicam muito esforço, 

nenhum deles é recompensado por isso (0, 0); caso os dois jogadores decidam aplicar pouco 

esforço, ambos se prejudicariam, recebendo punições por isso. No caso, a melhor estratégia 

individual, tanto do concursado A quanto do concursado B, seria aplicar pouco esforço caso o 

outro esteja aplicando muito esforço, pois é a oportunidade que ele tem de trabalhar pouco 

sem ser punido; numa lógica similar à do carona, na qual um indivíduo decide não colaborar, 
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mas se beneficia do resultado da colaboração dos outros (DAVIS, 1973; DOUGLAS, M, 

2007; FIANI, 2006). 

Apesar de representar de forma simples o que ocorreria na empresa, esse tipo de 

modelagem encontra as seguintes dificuldades caso seja adotada neste trabalho: 

 

(i) Por mais que tenhamos ouvido de alguns concursados que a diretoria se 

comporta dessa forma, não temos certeza se todos os funcionários racionalizam suas tarefas 

desse modo. 

(ii) Esse tipo de modelagem é muito simples, pois representa as ações de apenas 

duas pessoas; e precisamos ser um pouco mais detalhistas se quisermos representar um 

processo racional que envolva as variáveis das redes sociais, como pretendemos. 

 

Muitos modelos criados para explicar comportamentos humanos preocupam-se 

com os processos dinâmicos envolvidos nas interações, pois geralmente eles buscam uma 

simulação desses processos para se fazer prognósticos, previsões, análises ou simplesmente 

para oferecer uma representação do que ocorre num fenômeno (WILENSKY, 2004; KIM; 

HANNEMAN, 2011). Em nosso trabalho, mais do que prever como um grupo real de pessoas 

se comportará a partir de um dado conjunto de variáveis predeterminadas, desejamos apenas 

representar como esses processos dinâmicos ocorreriam, sem ser ingênuos ao ponto de 

afirmar que essa representação é uma formalização última do comportamento em questão. 

Como todos os modelos que possuem essa intenção, ele é passível de alterações e futuras 

revisões. 

Há vários indícios de que processos de desvio realmente ocorrem mais ou menos 

desta forma: numa interação entre um grupo que tenta ir contra as normas enquanto outro 

tenta mantê-las por meio de algum tipo de controle, normalmente se utilizando da aplicação 

de punições (WILENSKY, 2004; KIM; HANNEMAN, 2011). Entretanto, uma coisa é 

modelar uma situação do tipo rebelião ou violência civil (EPSTEIN, 2002), por meio da qual 

se representa uma interação entre uma população submissa a uma autoridade central – algo 

que, confessamos, é bem parecido com o caso analisado. Outra coisa é tentar modelar 

processos racionais a longo prazo que fariam parte do desenvolvimento do que conhecemos 

por normas sociais e que dependeriam mais de punições sociais do ambiente como todo – 

incluindo os próprios membros do grupo – do que por punições – sejam materiais ou não – 

aplicadas por apenas um grupo, no nosso caso, a diretoria. Afinal, segundo Elster (1989a, 
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1989c, 1998), as normas sociais, para serem consideradas como tais, devem ser partilhadas 

por todos do grupo. As normas sociais de trabalho não seriam diferentes, tanto que, como 

veremos mais detalhadamente a seguir, a variável de punições de um cálculo racional não se 

refere apenas às punições oficiais feitas pela diretoria, mas também às punições dos próprios 

concursados e demais funcionários relacionados aos níveis de esforço de seus colegas. 

Logo, apesar de considerar bastante plausível que a diretoria possua um nível de 

tolerância que controla os concursados e influenciaria em suas decisões, nosso interesse não é, 

necessariamente, modelar ou explicar uma interação entre concursados e diretoria. Essa 

questão do nível de tolerância só nos seria interessante se procurássemos analisar um tipo de 

equilíbrio entre as ações dos concursados e as punições da diretoria. Mas o que queremos é 

verificar se a rede social dos indivíduos e as punições sociais advindas dessa estrutura 

influenciariam nas suas escolhas racionais sobre comportamentos de baixo esforço no 

trabalho. Ou seja, nosso interesse seria nas interações entre indivíduos e não entre grupos. Isso 

pode ser feito simplesmente ao se levantar informações no grupo real por meio de um 

questionário elaborado com questões específicas para obter critérios racionais que seriam 

relevantes à nossa hipótese e feitas com base na discussão teórica no início deste trabalho, e 

que também possui o objetivo de construir um sociograma com as relações mais frequentes do 

grupo real, o qual seria a base desse modelo e dos processos racionais dos agentes do modelo. 

Assim, nosso modelo se concentrará numa fórmula feita a partir da lógica de um 

sociograma e cujos resultados possam ser comparados com os dados a serem levantados 

posteriormente. Desse modo, as questões específicas que usaremos para fazer a comparação 

entre modelo e grupo real serão elaboradas com o objetivo de se fazer duas coisas: 

(i) Levantar informações sobre o esforço aplicado pelas pessoas com as quais se 

tem mais contato/proximidade; e as respectivas recompensas ou punições recebidas por 

essas pessoas, relacionadas estritamente a esse esforço. 

(ii)  Construir uma rede social (social network) que nos permita medir de forma 

eficaz um índice de centralidade que representaria a influência daquelas pessoas mais bem 

posicionadas dentro dessa rede de relações. 

 

4.2 Sobre as variáveis do modelo dinâmico 

 

Se a intenção é saber como as pessoas percebem o ambiente ao redor, nosso 

interesse é em dados subjetivos que servirão de base para criar uma rede de relações. Assim, 
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como visto no tópico anterior, as informações que levantaremos junto ao grupo analisado 

serão as seguintes: 

(a)  As pessoas com as quais mais se interage no trabalho. 

(b)  O esforço aplicado por essas pessoas. 

(c)  As recompensas recebidas por essas pessoas em relação a esse esforço. 

(d)  As punições recebidas por essas pessoas em relação a esse esforço. 

(e)  A centralidade dentro da rede social de relações. 

 

Na Análise de Redes Sociais há várias formas de se coletar informações para a 

construção de uma rede social, mas elas sempre incluem dados relacionais que são levantados 

com questões que tentam especificar que tipos de relações são essas, algo que deve estar 

ligado diretamente com o objetivo da análise. Em relação às pessoas com as quais se teria 

mais contato ou interação durante o horário de expediente seremos forçados a fazer uma 

limitação arbitrária da quantidade máxima que poderá ser indicada pelos funcionários do 

grupo real. Tal limitação é necessária pelo fato de que as pessoas numa empresa normalmente 

entram em contato com muitas outras, sendo que provavelmente nem todas seriam relevantes 

nos processos racionais que estamos tentando verificar. Dessa forma, estamos limitando esse 

número para 5 pessoas. A princípio, limitar esse número para uma quantidade fixa implica 

que estaríamos falando de uma constante; não de uma variável; mas, como veremos adiante, 

quando trabalhamos com dados relacionais, nem sempre o número de pessoas diretamente 

relacionadas a um agente será apenas 5 indivíduos. 

Em relação às variáveis de esforço, recompensa e punição, trata-se claramente 

de uma forma que encontramos para representar a ponderação racional dos indivíduos, já 

discutida anteriormente. A avaliação do esforço das 5 pessoas mais próximas será feita numa 

escala que vai de 1 a 5, sendo 1 considerado um esforço mínimo aplicado pelo indivíduo e 5 

sendo um esforço máximo. Escala semelhante será aplicada em relação às variáveis de 

recompensa e punição, com valores entre 0 e 5; lembrando que ambas representam uma ideia 

abstrata que engloba ganhos ou perdas, tanto materiais quanto simbólicos. Ou seja, nossa 

preocupação no momento de levantar essas variáveis é captar indícios relacionados a um 

possível menosprezo (ELSTER, 1998) ou desaprovação vindos do ambiente social da 

empresa de uma forma geral, em forma de reclamações, críticas ou boatos negativos vindos 

dos próprios colegas ou dos superiores hierárquicos a respeito exclusivamente do nível de 

esforço que alguém aplica no trabalho. Da mesma forma, as recompensas englobam tanto o 
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nível salarial quanto os elogios ou o reconhecimento dos outros por um eventual esforço 

elevado. Ou seja, o objetivo de se perguntar sobre recompensas e punições é captar a 

percepção dos indivíduos a respeito de como as pessoas de todo o ambiente social avaliam o 

nível de esforço daquelas 5 pessoas com as quais eles têm mais contato. Desse modo, 

obteremos os valores que representariam uma força das normas sociais de trabalho percebida 

de forma individualizada, por cada um dos concursados. 

A subjetividade desses dados, enquanto é indispensável para se analisar o 

comportamento humano, nos oferece uma dificuldade no sentido de que, inevitavelmente, os 

dados entrarão em conflito. Por exemplo, o nível de esforço de um hipotético ator A pode ser 

avaliado pelos atores B, C e D como sendo 4, 1 e 2, respectivamente; lembrando que o mesmo 

pode acontecer com os valores relativos às recompensas e punições. Nesses casos, a forma 

mais plausível que encontramos para lidar com esses conflitos decorrentes da subjetividade 

que nosso próprio método implica é adotar um valor único para o ator A, que será obtido por 

meio da média aritmética dos valores conflitantes. No caso hipotético, a fórmula matemática 

consideraria o nível de esforço de A como sendo 2,3. Enquanto reconhecemos que isso parece 

ser uma saída extremamente simples e que pode levar a resultados inverossímeis, assumimos 

esse risco, pois acreditamos que: 

(a)  Outras formas de se verificar modelos com variáveis conflitantes seriam 

complexas demais, além das condições de nossa pesquisa. 

(b)  Recorrer a uma média dos valores subjetivos indicaria uma tendência da 

opinião do grupo que, no fim, pode chegar a representar algo próximo da realidade. 

Enquanto as variáveis de esforço, recompensas e punições são subjetivas e 

informadas diretamente pelos membros do grupo analisado, a variável de centralidade – 

apesar de depender de um levantamento subjetivo – é obtida de forma objetiva, por meio de 

fórmulas matemáticas e independente de uma avaliação direta dos indivíduos. Um elevado 

índice de centralidade de um indivíduo, na análise de redes sociais, indicaria que esse 

indivíduo teria poder, influência ou prestígio (HANNEMAN, 1999; GÓMEZ et al, 2003). 

Apesar disso, não há unanimidade na literatura da análise de redes sociais sobre essa medida, 

pois se trata de uma noção que, sociologicamente falando, não seria claramente definida 

(GÓMEZ et al, 2003). Apesar de haver certo consenso sobre uma importância maior atribuída 

para quem teria maiores índices de centralidade, isso se dissipa quando se trata de se chegar a 

uma fórmula eficaz de medir esse mesmo índice ainda que, em todas as formas existentes para 

se calcular esse índice, é necessário que, antes, já se tenha as devidas informações a respeito 
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de quem se relaciona com quem na rede social a ser analisada. Destacando aquelas 

abordagens mais relevantes nesse sentido, temos as seguintes (GÓMEZ et al, 2003): 

(i) Centralidade de grau (degree centrality): é a forma mais simples de calcular a 

medida de centralidade, pois é apenas o número de relações diretas que um nó possui na rede 

com outros nós. 

(ii) Centralidade de proximidade (closeness centrality): considera mais a soma 

das distâncias geodésicas
1
 entre um dado nó e os demais de toda a rede; no sentido de que, 

quanto menor essa soma, mais central seria o nó. 

(iii) Centralidade de intermediação (betweenness centrality): considera mais o 

fato de um nó estar posicionado num ponto da rede no qual ele estaria entre todos os nós da 

rede, de forma que outros nós não teriam essa propriedade. 

Não entraremos numa discussão detalhada acerca de cada uma dessas formas, 

mas, com base numa breve análise sobre os autores que tratam disso (GÓMEZ ET AL, 2003; 

HANNEMAN, 1999; TOMAÉL; MARTELETO, 2006) podemos dizer que cada uma dessas 

formas, dependendo do caso onde elas são aplicadas, pode ser adequada. Por exemplo, 

percebemos que em algumas redes a centralidade de grau (degree centrality) indicaria um nó 

como possuindo uma importância que parece ser bastante improvável. Por exemplo, 

observando a Figura 1, de acordo com a centralidade de grau, o nó A teria um valor 4 de 

centralidade (já que há quatros outros nós que estão ligados diretamente a ele), que é maior 

que a centralidade do nó B, de valor 3. Se a centralidade é uma medida de importância, 

afirmar isso em relação aos nós A e B parece irrealista visto que o nó A se encontra na 

margem da rede de relações enquanto o nó B é visivelmente crucial no fluxo de informações 

de toda a rede. Mas se usarmos a centralidade de proximidade (closeness centrality) para 

medir o índice, as coisas se invertem: enquanto o nó A tem uma soma das distâncias 

geodésicas com todos os outros nós que resulta em 44, o nó B seria o mais central de toda a 

rede, com a menor soma: 27. 

                                                           
1
 Distância geodécia de um nó para outro é a quantidade de nós que uma informação precisaria passar de um 

nó para outro na mesma rede. 
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    Figura 1 

 

Sabemos que o aspecto do fluxo de informações é um fator importante a ser 

considerado nas argumentações acerca dessas medidas, mas questionamos se o que nos 

interessa é medir algo que se baseia apenas na eficácia desse fluxo. Parece-nos que seria mais 

interessante se houvesse uma medida que levasse em conta mais a percepção de cada 

indivíduo acerca do ambiente social e daquelas pessoas com as quais eles teriam mais contato. 

É claro que tal levantamento resultaria, inevitavelmente, numa estrutura que representa a 

forma como as pessoas trocam informações e que talvez indique aquelas pessoas mais 

influentes dentro da rede, mas se nossa intenção se afasta um pouco dessa abordagem 

informacional, não precisaríamos de uma medida de centralidade que valorizasse esse 

elemento. Logo, escolhemos a centralidade de grau (degree centrality) por duas razões: 

(i) Apesar de ser a medida mais simples e por vezes a menos realista em alguns 

casos, ela é a única dessas três medidas de centralidade que leva em conta mais os nós 

adjacentes do que as distâncias geodésicas entre todos os nós da rede, destacando mais a 

importância daqueles indivíduos mais próximos, o que acreditamos ser relevante para a 

percepção dos indivíduos acerca do ambiente social. 

(ii) Ao fazer isso, ela nos ajuda a simplificar nosso modelo, assemelhando-se a 

outros modelos já desenvolvidos para simular comportamentos humanos (WILENSKY, 2004; 
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KIM; HANNEMAN, 2011), mesmo que esses outros não incluam uma abordagem dentro da 

análise de redes sociais. 

Como visto, a forma como pretendemos levantar os dados para a construção da 

rede social indica que tais dados resultam numa rede social direcionada e com relações não 

recíprocas. Afirmar isso implica que as relações de nossa rede social possuem um sentido de 

um indivíduo para o outro. Isso acontece quando, por exemplo, um indivíduo A, no 

levantamento de informações, declarou que possui uma relação com D e E. Graficamente, 

essa relação poderia ser representada por uma seta saindo de A para D e de A para E. Ou seja, 

isso envolveria um detalhamento maior em relação à medida de centralidade, distinguindo-a 

entre in-degree centrality e out-degree centrality. 

Segundo Izquierdo e Hanneman (2006), se um nó recebe muitos laços – ou seja, é 

indicado por muitas pessoas como sendo uma das que se tem contato – esse nó teria alta 

medida de in-degree centrality e representaria um indivíduo notório ou que teria prestígio 

elevado. Já um indivíduo que apontaria ligações para muitos (out-degree centrality) seria uma 

pessoa capaz de influenciar os outros ou de fazer os outros cientes de suas opiniões. 

Porém, no nosso caso, acreditamos que essas medidas de in-degree e out-degree 

não teriam o mesmo sentido. Ou seja, enquanto que um indivíduo A for solicitado para 

indicar outros 5 indivíduos, esse mesmo indivíduo não seria necessariamente indicado, 

sugerindo que ele pode não ser lembrado pelas outras pessoas, mesmo por aquelas que ele 

indicou. Desse modo, o comportamento de A, mesmo que ele indique muitos outros, não faria 

muita diferença para esses outros nós (ou agentes) da rede, que não se lembraram dele e, 

consequentemente, não o considerariam de forma relevante na ponderação racional. Ou seja, 

não seriamos sensatos se afirmássemos que esse indivíduo A é alguém influente, como 

destacou Izquierdo e Hanneman. Dentro dessa argumentação, no cálculo racional de um 

indivíduo a respeito dos nós adjacentes, só nos interessaria a medida de in-degree centrality. 

Ou seja, aqueles nós que ele indicou. 

Por outro lado, numa empresa, apesar de A não ser incluído na lista dos 5 mais de 

B, isso não implicaria necessariamente que A estivesse excluído da percepção do indivíduo B, 

já que estamos limitando arbitrariamente essa percepção a 5 indivíduos. Logo, seria 

importante na ponderação de B considerar também A caso este o indicasse. Assim, as relações 

recebidas, mas não indicadas, também deveriam ser consideradas. É claro que numa empresa 

há muitas interações por dia e não apenas as 5 que estamos limitando. Desse modo, enquanto 

essa limitação nos ajuda a simplificar o modelo que estamos elaborando, adicionar a 
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importância das relações não recíprocas pode nos ajudar a deixa-lo mais realista sem tornar o 

modelo complexo demais. Dessa forma, trataremos, a princípio, nossa rede social como sendo 

uma rede não direcionada e recíproca, ainda que essa simplificação possa ser reavaliada 

posteriormente. Ou seja, um determinado agente não vai ponderar apenas a respeito do 

comportamento daquelas 5 pessoas que ele indicou, mas também a respeito daqueles outros 

que o indicaram como sendo uma daquelas com quem se tem mais contato. 

 

4.3 Representando a racionalidade dos agentes 

 

Assim, com base nessa construção da rede social dos indivíduos, vamos 

representar matematicamente como os funcionários concursados perceberiam a força 

coercitiva das normas sociais, a qual dependeria de um processo racional, cujas informações 

relevantes são obtidas com base nesse modelo relacional. Numa segunda etapa, 

demonstraremos como acreditamos que o grau de centralidade dos indivíduos influenciaria de 

forma mais determinante nesse mesmo processo. 

Para começar, vamos supor que há um conjunto de 15 funcionários e que para 

cada funcionário há um conjunto de n outros funcionários com os quais eles mais interagem. 

Vamos supor também que cada um deles, representados graficamente por um nó, possui certo 

nível de esforço no trabalho que varia entre 1 e 5. Com essas informações, podemos construir 

um sociograma de uma situação hipotética (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2 
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Voltando nossa atenção para o nó A, percebe-se que ele possui ligação direta com 

oito outros nós. Para representar a forma como o agente A pondera sobre o nível de esforço 

do ambiente ao seu redor, supomos que ele se concentra mais nesses oito com os quais possui 

mais contato. Desse modo, teríamos que: 

 

   
∑    
   

 
 

 

Considere que Me é a variável que representa a média de esforço dos nós 

adjacentes; n é o número de nós adjacentes e Ei é o conjunto de valores que representam o 

nível de esforço desses nós. Como visto, para A esses valores são: Ei = {4.5, 2.1, 3.8, 3.9, 3.3, 

2.4, 1.2, 2.4}. 

Aplicando a fórmula ao nosso caso hipotético, temos que Me = 2,95, valor que 

representaria a percepção desse agente a respeito de como trabalham as pessoas com quem 

mais ele tem interação, e que será comparado com outro valor que representa a ponderação 

final do agente a respeito das recompensas e das punições recebidas por esses mesmos nós 

adjacentes em relação ao comportamento de esforço: 

 

Pf = Mr - Mp 

 

A variável Pf representa essa ponderação final de um agente a respeito da Mr, 

que é a média de recompensas recebidas pelos nós adjacentes, e da Mp, que é a média de 

punições recebidas por esses mesmos nós. Nessa fórmula simples, tanto a Mr quanto a Mp 

são obtidas também de forma simples, respectivamente: 
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A variável Ri é o conjunto dos valores que representam a avaliação sobre as 

recompensas recebidas pelos nós adjacentes; e Pi é o conjunto dos valores que representam a 

avaliação sobre as punições recebidas pelos nós adjacentes. 
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Percebe-se que os valores de Mr e Mp são obtidos de modo semelhante ao dos 

níveis de esforços e sempre é relacionado aos nós adjacentes de cada nó. Vamos supor que 

aqueles mesmos 8 nós adjacentes a A possuem os seguintes valores de recompensas e 

punições, respectivamente: Ri = {2.2, 3.5, 0.0, 4.3, 2.1, 2.7, 3.9, 1.3}; e Pi = {1.2, 2.1, 1.0, 

3.2, 2.2, 3.2, 0.0, 1.0}. 

Segundo esses valores teríamos que Mr = 2,5 e Mp = 1,7375. Logo, a ponderação 

final é de Pf = 0,7625. 

Com base nessa explicação, e se os concursados estão sempre procurando 

trabalhar pouco, como diz nossa hipótese, chegamos numa proposição lógica condicional que 

representaria o modo como eles pensam em relação ao esforço no trabalho: 

 

        

 

Onde     {       }   {    }     {     }  Perceba que 

introduzimos uma nova variável Ea que representaria o esforço do próprio agente. Ou seja, se 

a média de esforços (Me) percebida pelo agente for abaixo de seu próprio esforço; e se, ao 

mesmo tempo, a ponderação final (Pf) sobre as recompensas e punições for maior que zero 

(implicando que não há punições relevantes para os indivíduos adjacentes), então o agente 

(Ea) adotará um comportamento condizente com essa média de esforços, imitando o 

comportamento alheio e, consequentemente, alterando futuramente o processo de decisão dos 

agentes adjacentes em relação a esse comportamento. 

No nosso caso hipotético, o indivíduo A possui nível de esforço (Ea) igual a 3,7. 

Se as pessoas mais próximas trabalham menos que ele (Me= 2,95) sem que as punições 

recebidas por elas (Mp = 1,7375) não ultrapassem as recompensas também recebidas (Mr = 

2,5), de modo que a ponderação final (Pf = 0,7625) seja maior que zero, logo o indivíduo A 

igualará seu nível de esforço à média de esforço dos nós adjacentes (Ea = Me) pois isso 

implica que ele racionalizou que o nível de esforço que as pessoas ao redor aplicam é 

socialmente aceitável, não havendo punições para ele. 

Por si, essa fórmula já considera a influência das pessoas mais próximas dentro da 

rede de relações de um agente em suas decisões a respeito desse tipo de comportamento. 

Logo, ela já abarca a centralidade dos indivíduos num cálculo racional. Mesmo assim, 

tentaremos aplicar, por meio de uma nova variável, um peso maior para aqueles que teriam 

uma maior centralidade na rede. Com isso, o objetivo é verificar se há uma diferença 

relevante no comportamento das pessoas ao se considerar a posição estrutural de cada 
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indivíduo nessa rede e aplicar pesos para eles. Conforme nossa breve discussão sobre o grau 

de centralidade (degree centrality), temos que: 

 

C = n 

 

A variável C representa o grau de centralidade e n representa o número de nós 

adjacentes a um indivíduo. Mas, ainda precisamos saber qual critério a ser aplicado num peso 

para aqueles que possuiriam maior centralidade. Acreditamos que isso não possa ser feito 

apenas com base em valores arbitrários, mas sim por meio de uma comparação do grau de 

centralidade de cada nó adjacente com um índice de centralidade médio (Cm) do conjunto 

de valores de graus de centralidade de todos os nós adjacentes, de forma que aquelas pessoas 

que possuem um grau de centralidade maior que esse valor médio é que fariam maior 

diferença em relação à influência sobre o agente em questão. Afinal, o fato de possuir um 

elevado índice de centralidade perde a importância quando as pessoas ao redor também 

possuem índices elevados (BONACICH, 1987). De acordo com Bonacich, um índice de 

centralidade de um indivíduo deve ser uma função do status daqueles com quem ele está 

conectado, especialmente em casos de redes de trocas. Não seria muito vantajoso para um 

indivíduo possuir contatos com pessoas que possuem muitos outros contatos, pois elas não 

dependeriam muito dele. Assim, o fato de ser influente depende mais se aquelas pessoas com 

quem você mais tem contato possuem poucas ligações com outras pessoas. Logo, o poder ou 

a influência da pessoa estaria nesse critério. 

As considerações de Bonacich são interessantes, ainda que precisem de uma 

adaptação para nosso caso. Não é o objetivo de nosso trabalho propor uma nova medida de 

centralidade, mas é necessária uma adequação para a realidade de nossa hipótese. Em nosso 

caso, não estamos tratando de redes de trocas, na qual haveria uma competição entre os 

agentes. Nossa intenção de se construir uma rede de relações é representar a percepção dos 

indivíduos acerca de seu ambiente social. Logo, para um hipotético indivíduo x, o peso da 

centralidade de um nó adjacente y dependeria da diferença entre a maior e a menor 

centralidade de grau (degree centrality) existente entre todos os nós adjacentes a x. A forma 

que estamos propondo para representar isso é por meio da comparação da centralidade de 

cada nó adjacente ao valor médio dessas mesmas centralidades. Aqueles com centralidade 

acima da média teriam um peso maior na ponderação racional do agente. Logo, o grau de 

centralidade médio seria obtido pela fórmula: 
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A variável Ci representa o conjunto de valores de centralidade dos nós adjacentes 

ao indivíduo. Assim, para cada nó adjacente teríamos o seguinte condicional: Se C > Cm 

então o nó possui peso z nas variáveis R(recompensas) e P(punições). 

Adotamos, portanto, um novo elemento: a constante z, cuja utilidade é atribuir 

uma diferença nos valores a serem ponderados pelos agentes. Em nossas análises do modelo, 

tal constante será alterada numa escala que vai de 1.1 a 5.0. Dessa forma, aqueles atores cuja 

centralidade se sobressai em relação à de outros do mesmo grupo de nós adjacentes seriam 

mais notórios e influenciariam mais um agente. Considere, por exemplo, o nó B de nossa rede 

hipotética (ver Figura 2). Com base nos níveis de esforço de seus 4 nós adjacentes e supondo 

que os valores Ri = {2, 1, 5, 2} e Pi ={4, 3, 2, 2}, teríamos as seguintes informações para esse 

nó: Ea = 4,5; Me = 3,35; Pf = -0,25. 

Isso significa que o agente B, mesmo sabendo que os outros trabalham menos que 

ele, percebe que eles sofrem punições por isso e, consequentemente, não imitaria o 

comportamento deles. Mas, se segundo as teorias da ARS a medida de centralidade representa 

uma maior influência que certas pessoas possuiriam em relação às outras, a situação do agente 

B poderia mudar caso ao menos um de seus nós adjacentes possuísse um índice elevado de 

centralidade e o tipo comportamento necessário para essa mudança. Já sabemos que o nó A 

possui uma centralidade de grau 8, sendo a maior centralidade dentre os outros nós adjacentes 

a B (ver Figura 2). Logo, para B, o nó A possuiria uma influencia maior que os demais, que 

possuem, cada um, centralidade de grau 3. Normalmente, sem aplicar um peso maior para 

aquele de centralidade acima da média, o nó A possuiria o valor 5 para recompensa e 2 para 

punição, já incluídos nos cálculos que resultam na Pf de -0,25. 

No entanto, vamos supor que o peso z seja de 1,5 para aquele de maior 

centralidade. Dessa forma, os valores de recompensa e punição de A seriam alterados para 7,5 

e 3, resultando num novo valor na ponderação final, agora de 0,125, que é maior que zero e 

faria com que o agente B reduzisse seu nível de esforço para imitar os outros ao seu redor já 

que o agente não perceberia punições suficientes para aqueles que trabalham menos que ele. 

Apesar de representar de um comportamento de imitação segundo um processo de 

racionalização de recompensas e punições a respeito de um dado comportamento, com essa 

fórmula não pretendemos afirmar que as pessoas agem exatamente como ela determina, pois 

os humanos não são máquinas de calcular, apesar de sabermos que esses valores são 
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representações da subjetividade dos atores envolvidos, coisa que, afinal de contas, fornece a 

essa formalização uma validade a ser conferida e analisada. 

Percebe-se que nosso modelo é muito simples e se concentra apenas em 

representar a forma como as pessoas percebem o ambiente ao redor e ponderam a respeito dos 

comportamentos inseridos num determinado grupo e em determinadas situações, com um 

elemento adicional, que seria uma influência da medida de centralidade nessa mesma 

percepção, coisa que, segundo nossa hipótese, faria diferença nessas ponderações e respectiva 

decisão comportamental. 

Levando em consideração as variáveis necessárias à verificação da fórmula 

baseada na hipótese, assim como as suposições feitas desde o início do trabalho a respeito da 

opinião e do comportamento dos concursados em relação à falta de recompensas para níveis 

elevados de esforço que os levaria a sempre procurar esforços baixos, elaboramos um 

questionário objetivo a ser aplicado no grupo em questão (ver Apêndice A). Desse modo, as 

informações obtidas nos ajudarão tanto a validar algumas dessas suposições sobre a 

racionalidade dos concursados, as quais serviram de base para nosso modelo explicativo, 

quanto a verificar a própria hipótese. 

 

4.4 Análise dos dados levantados 

 

Primeiramente, é importante explicar a metodologia que usamos para realizar o 

levantamento de dados. Como nossa intenção é na subjetividade do grupo de concursados, 

aplicamos um questionário objetivo apenas para quem ingressou na empresa por meio de 

concurso e que trabalham no mesmo espaço físico e que, por isso, teriam mais chances de se 

influenciarem diariamente; de forma que aqueles que mesmo tendo sido admitidos por meio 

de concurso não chegaram a fazer parte do levantamento por trabalharem em outros locais 

mais distantes ou em outras cidades. Acreditamos, dessa forma, delimitar nossa pesquisa com 

um grupo de pessoas que possuiriam uma espécie de identidade de grupo (MICHENER; 

DELAMATER; MYERS, 2005) e que pensariam de forma semelhante em relação às 

estratégias relacionadas ao esforço no trabalho. Por esse motivo, não consideramos também 

aqueles que, mesmo concursados, estão ocupando cargos técnicos ou de confiança que lhes 

garantem recompensas financeiras muito acima daquelas recebidas normalmente pela maioria 

dos concursado. Esses, de fato, não veriam vantagens em procurar pouco esforço, pois isso 

pode lhes fazer perder esses cargos e, consequentemente, as respectivas vantagens. 
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Com base nesses critérios, temos um conjunto de 19 concursados que estariam em 

situação financeira semelhante dentro da empresa analisada. Desse número, 1 não aceitou 

responder ao questionário e 2 não responderam pois estavam de férias. Assim, responderam 

ao questionário 16 concursados, os quais estariam em condições semelhantes. Como não nos 

interessa a identidade das pessoas da empresa, já que essa hipótese se aplicaria a qualquer 

grupo de funcionários em situação semelhante, os nomes delas foram substituídos por letras e 

números que definem mais em qual dos grupos identificados cada uma delas pertence. Assim, 

aqueles que começam com “c” são concursados; aqueles que começam com “n” são 

funcionários antigos; aqueles que começam com “e” são concursados que ocupam cargos 

técnicos de grande vantagem financeira; aqueles que começam com “cg” e “ng” são, 

respectivamente, concursados que ocupam cargos de gerência e funcionários antigos que 

também ocupam cargos de gerência. 

Segundo as informações obtidas por meio da aplicação do questionário para esses 

16 concursados, no tocante às opiniões deles acerca da separação da empresa em grupos (Ver 

questionário no Apêndice A e respostas no Apêndice B) – fato que os levaria a criar uma 

espécie de ressentimento ou sentimento de injustiça em relação àqueles outros com mais 

benefícios financeiros – temos que 100% dessas pessoas confirmaram essa divisão não oficial 

dentro da empresa. 

Quando perguntadas sobre se elas enxergariam algum tipo de crescimento para si 

próprias dentro empresa, fato que, em caso positivo, poderia aumentar seus níveis de esforço, 

temos que 56,25% das pessoas responderam negativamente enquanto os outros 43,75% 

afirmaram enxergar um crescimento para elas na organização. A respeito do fato de existir 

alguns cargos que recebem aproximadamente três vezes mais ganhos financeiros do que um 

concursado de mesmo nível de escolaridade, 100% dos concursados consideraram tal fato 

uma injustiça. Quando perguntadas a respeito da causa que levaria alguns concursados a 

aplicar baixo esforço no trabalho, 100% responderam que isso ocorre por não existir 

incentivos ou motivações para que os concursados se dediquem de forma plena à suas 

atribuições. No entanto, quando perguntadas sobre qual seria o motivo pelo qual alguns 

concursados se dedicam de forma plena a suas atribuições, 11 deles, ou 68,75% responderam 

que isso ocorre mais pelos valores pessoais de ética ou princípios morais; 3, ou 18,75%, 

responderam que alguns concursados trabalham muito pois vislumbram ocupar algum cargo 

de confiança, possuindo esperanças de algum tipo de crescimento na empresa; 2 deles, ou 

12,5%, acreditam que alguns concursados aplicam muito esforço nas tarefas pois, de alguma 

forma, eles seriam motivados a fazê-lo. 
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Sendo assim, se os concursados se enxergam como um grupo separado dos 

demais e injustiçado perante eles, realmente eles não enxergariam recompensas suficientes 

que os levasse a aplicar esforço elevado, principalmente se os demais grupos não dão o 

exemplo nem trabalham de forma a merecer um salário mais alto que o deles. Isso confirma a 

nossa suposição feita após a observação inicial do grupo real. 

Percebam que o objetivo de se realizar algumas perguntas, especialmente aquela 

relacionada às razões pelas quais um concursado, mesmo sem receber reconhecimento em seu 

salário, aplica alto nível de esforço, é nos fazer verificar até que ponto a maioria deles acredita 

que as principais causas seriam valores pessoais de responsabilidade e ética no trabalho. 
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5 VERIFICAÇÃO DO MODELO 

 

Nossa preocupação durante o último capítulo foi a discussão e o desenvolvimento 

de um modelo matemático dinâmico que representa a racionalidade dos concursados e que 

leva em consideração o fato de eles sempre estarem em busca de comportamentos de baixo 

esforço mediante uma análise racional do ambiente ao redor, representado pela estrutura da 

rede social do grupo envolvido. Ou seja, estamos presumindo que a lógica comportamental 

em relação às normas de trabalho no caso analisado, apesar de acolher fatores de grupo, não 

ocorre entre os grupos, mas sim entre as pessoas – seja qual for o grupo ao qual elas 

pertencem. O fator grupo, como visto, estaria apenas na simplificação que usamos para 

considerar a tendência dos concursados para o pouco esforço. 

No entanto, encontramos uma dificuldade em fazer a verificação de nossa 

hipótese: se decidimos traduzi-la em forma de uma representação matemática de um processo 

dinâmico, como poderíamos fazer comparações e análises com os dados estáticos que seriam 

levantados a posteriori no grupo real, os quais estão limitados a representar a situação do 

cenário num determinado ponto no tempo? A princípio, a validade de um processo dinâmico 

com base num grupo real só poderia ser feita a partir de vários levantamentos de dados em 

diferentes períodos de tempo, os quais seriam comparados com os resultados fornecidos pelas 

simulações do modelo no computador. Mas, neste trabalho, sugerimos uma forma de 

verificação que precisa de apenas um levantamento de informações. 

No processo dinâmico, o agente decide alterar seu nível de esforço com base na 

média dos esforços dos nós adjacentes e na ponderação final sobre recompensas e punições 

recebidas por nós. Como não podemos verificar isso em relação a comportamentos futuros do 

grupo real devido às razões postas acima, no lugar disso podemos verificar, simplesmente, se 

os concursados já vinham se comportando segundo nossa hipótese. 

Desse modo, estariam dentro de nossa hipótese aqueles que trabalham mais que a 

média dos vizinhos (Ea > Me) apenas quando as punições sociais percebidas para esses 

vizinhos fossem maiores que as recompensas sociais (Pf < 0), assim como aqueles que 

estariam trabalhando menos que a média dos vizinhos (Ea < Me) enquanto que as punições 

sociais para esses vizinhos não existissem (Pf > 0). 

Assim, se algum concursado estiver aplicando esforço acima da média das 

pessoas mais próximas (Ea > Me) – trabalhando mais que elas – sem que, no entanto, seus 

vizinhos sejam punidos por isso (Pf   0), tal concursado estará indo contra nossa hipótese, 

pois, ao não ver punições relevantes no ambiente ao redor, o concursado não teria razões 
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válidas para estar trabalhando mais do que os vizinhos. Seguindo por essa mesma lógica, 

também estariam se comportando de forma diferente de nossa hipótese aqueles concursados 

que trabalham menos que a média de seus vizinhos (Ea < Me) e que, ao mesmo tempo, 

estariam percebendo punições sociais para esses vizinhos (Pf < 0). Ou seja, supomos que a 

força das normas – traduzida no predomínio das punições sociais sobre as recompensas – 

impediria os concursados de trabalharem menos que seus vizinhos nesse caso. 

Logo, testaremos nossa hipótese para cada indivíduo com base nessas duas 

condições de falseamento: 

 

i. Condição I: (Ea > Me) e (Pf   0) 

ii. Condição II: (Ea < Me) e ( Pf <0) 

 

Com o objetivo de verificar a validade de nossa hipótese em diferentes condições, 

decidimos realizar três tipos de análises com os dados levantados. Na 1ª análise, por meio de 

uma verificação dos dados isolados, nosso objetivo é analisar se nossa fórmula matemática se 

adequaria ao comportamento dos concursados considerando-se apenas as cinco pessoas 

indicadas por eles. Nesse caso, estamos levando em conta apenas a rede ego-centrada, ou o 

out-degree centrality (as pessoas que o ator indicou). Na 2ª análise, o objetivo é verificar um 

cenário do modelo em que não só essas cinco pessoas seriam consideradas no cálculo racional 

dos atores, mas também aquelas pessoas que indicaram o agente (in-degree centrality). Logo, 

nessa análise, trabalhamos com uma rede não direcionada e recíproca. Na 3ª análise, além das 

condições usadas na 2ª análise, vamos tentar aplicar um peso maior para representar a 

influencia daqueles atores mais centrais, com centralidade de grau (degree centrality) que se 

destaca para aqueles outros indivíduos, conforme já esclarecido no capítulo anterior. 

Essas três análises nos fornecerão resultados que nos permitam verificar até que 

ponto nossa hipótese aplica-se ao comportamento do grupo real analisado. Além dessas três 

análises, faremos uma comparação dos resultados com a opinião do grupo real a respeito da 

crença de que as pessoas que se esforçam em suas tarefas seriam indivíduos que possuem 

valores pessoais de responsabilidade e ética, mais do que pessoas que perceberiam 

recompensas nessas atitudes de esforço; ou punições sociais para quem trabalha menos que 

ele. 

Para fazer essas análises, especialmente as duas últimas, nos utilizaremos do 

NetLogo, um software de simulação de comportamentos coletivos desenvolvido por Uri 
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Wilensky. Apesar de possuir mecanismos que nos permitem simular comportamentos em 

sistemas complexos (WILENSKY, 1999), nossa intenção não seria necessariamente essa. 

Como o NetLogo consegue analisar a interação entre vários agentes, ele se apresenta como 

uma ferramenta útil para nossa verificação. 

Após a inserção das variáveis destacadas no capítulo anterior, as quais servem 

para cada agente, nosso algoritmo se resume a uma solicitação à máquina para que ela calcule 

a média de esforço, a média de recompensas e média de punições dos nós vizinhos a um 

indivíduo, e que faça uma comparação com o esforço do próprio indivíduo; além de verificar 

se a ponderação final é maior que zero, indicando haver mais recompensas do que punições 

no ambiente social percebido por cada agente. 

 

5.1 Uma análise individual 

 

Segundo o levantamento de informações, realizado em janeiro de 2012 por meio 

da aplicação de um questionário com perguntas relevantes à nossa hipótese (ver Apêndice A), 

temos as seguintes informações (ver Tabela 3) a respeito do esforço, recompensas e punições 

relacionadas às cinco pessoas mais próximas de cada indivíduo, lembrando que, nesta análise, 

os valores de nível de esforço do próprio indivíduo (Ea) são avaliações dele sobre seu próprio 

esforço no trabalho. 

 
Concursado Ea  Me Mr Mp Pf Hipótese? 

01 3 4,6 3,6 0,0 3,6 Sim 

02 4 4 3,2 1,4 1,8 Sim 

03 5 4,4 1,8 2,2 -0,4 Sim 

04 5 4 1 1,2 -0,2 Sim 

05 4 3,8 2,8 0 2,8 Não 

06 4 2,6 1 2,6 -1,6 Sim 

07 2 2,2 1,8 2,6 -0,8 Não 

08 3 3,2 3,2 2,2 1 Sim 

09 3 4 1 1 0 Sim 

10 3 3,8 3,4 2 1,4 Sim 

11 4 4 3 1 2 Sim 

12 4 3,2 1,2 0,2 1 Não 

13 4 3,6 3,4 1,4 2 Não 

14 4 5 3 0 3 Sim 

15 1 3,6 3 2,6 0,4 Sim 

16 4 4,4 2,6 2,8 -0,2 Não 

 

Tabela 2. Resultados dos dados individuais submetidos à fórmula da hipótese. 
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Segundo os resultados dessa primeira análise, 11 dos 16 concursados que 

responderam ao questionário, ou 68,75% deles, se encaixam nos critérios de validação de 

nossa hipótese. Trata-se de uma proporção razoável, apesar de ainda não ter sido aplicada a 

fórmula a um cenário no qual os agentes se encontram numa rede de relações mais complexa, 

dentro da estrutura de um sociograma, o qual veremos a seguir, na 2ª análise. 

 

5.2 Uma análise relacional 

 

No caso de uma análise relacional, como esperado, houve conflitos em relação aos 

valores das variáveis avaliadas pelo grupo real já que em várias ocasiões a mesma pessoa foi 

indicada mais de uma vez como sendo uma das cinco mais próximas. Apesar de alguns dos 

valores entrarem em conflito, de uma forma geral eles não apresentaram uma discrepância 

muito grande, demonstrando uma coerência nas avaliações subjetivas dos indivíduos. Como 

já esclarecido, a forma escolhida para inserir dados desse tipo no software foi transformá-los 

num único valor que representa a média aritmética dos valores indicados (ver Apêndices C, 

D, E). 

Nessa análise, usamos o software NetLogo versão 4.1.3, mas ainda sem aplicar 

um peso maior para quem possui uma centralidade maior. Para fazer a verificação, inserimos 

todas as informações relacionadas a esforços, recompensas e punições, também criando 

ligações entre os agentes e implementando a fórmula da verificação da hipótese de forma que 

ela considerasse apenas aquelas pessoas com as quais um agente teria uma ligação (Ver 

código no Apêndice F). Desse modo, a verificação não considera apenas aquelas cinco 

pessoas que o indivíduo indicou, mas também pessoas que o indicaram. Conforme as 

respostas referentes às questões de 1 a 6 do questionário (ver Apêndice A), temos várias 

relações que podem ser representadas pelo grafo da Figura 3. 
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Figura 3 Grafo das relações obtidas mediante aplicação do questionário. 

 

 

 

 

Na Análise de Redes Sociais, a disposição dos nós não é relevante, sendo que o 

grafo da Figura 3 poderia apresentar uma forma circular, desde que as ligações 

permanecessem as mesmas. Ou seja, o que importa são as relações. A disposição espacial dos 

nós pode variar conforme a preferência do pesquisador, normalmente usando aqueles modos 

de visualização mais úteis. 

 Nessa análise relacional, o software trabalha com a interação de um total de 47 

nós. Desse modo, até os concursados que não responderam ao questionário foram incluídos 

nesse conjunto, pois, assim como aqueles tantos não concursados que foram incluídos, eles 

foram citados nas respostas daqueles 16 que responderam. 
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Em seguida, solicitamos ao software que apontasse para aqueles indivíduos 

concursados, destacando-os em vermelho, que não estavam agindo de acordo com nossa 

fórmula de verificação, segundo aquelas duas condições de falseamento. De acordo com o 

resultado exibido pelo software (ver Figura 4), existem 3 concursados que não seguem a 

hipótese, trabalhando mais que a média dos nós adjacentes (Ea > Me) ainda que não percebam 

punições relevantes para eles (Pf ≥ 0); ou trabalhando menos que os vizinhos (Ea < Me) ainda 

que percebam punições sociais para isso (Pf < 0).  De fato, em relação à primeira condição de 

falseamento, o software apontou 2 concursados (c11 e c12). Em relação à segunda, ele 

apontou apenas 1 concursado (c07). 

Do ponto de vista de uma simples verificação tendo como base dados subjetivos, 

esses resultados são interessantes. Enquanto na primeira análise, com base em dados isolados, 

temos 68,75% das pessoas comportando-se da forma como havíamos presumido na hipótese, 

na segunda análise, com base em dados relacionais, temos 13 concursados (81,25%) da 

população analisada comportando-se da forma como havíamos presumido. 

Apesar de a centralidade já fazer um papel importante nessa segunda análise, 

vamos verificar agora se, ao tentar representar matematicamente a influência daqueles 

indivíduos mais centrais, os agentes continuariam se comportando conforme a fórmula. 
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Figura 4. Destacados em vermelho, o software indica aqueles três concursados (c07, c11 e c12) que 

não se comportam conforme nossa hipótese, segundo a análise relacional. 

 

 

5.3 Análise da representação da centralidade 

 

Como não aplicamos o questionário para todos os funcionários da empresa, as 

respostas para a questão 6 foram de grande utilidade para essa terceira análise, pois elas 

garantem que todos os nós vizinhos a cada concursado tenham uma medida de centralidade 

construída com critérios semelhantes aqueles usados para se fazer a centralidade dos 

concursados. 

Além disso, como já explicado anteriormente, alteramos o código utilizado na 2ª 

análise de forma a aplicar um peso para as variáveis recompensa e punição daqueles agentes 
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que possuem uma centralidade acima da média (Ver Apêndice G). Isso foi feito solicitando 

ao software que cada agente comparasse as centralidades das pessoas com as quais possui 

uma conexão e atribuísse um maior peso para quem estiver acima da média dessas pessoas. 

O peso para aqueles que possuem centralidade acima da média foi testado entre 

medidas que iam de 1.1 a 5.0, sendo representado no código NetLogo por meio de uma 

variável global chamada peso-centralidade, a qual foi alterada durante as análises por meio da 

interface gráfica do software. Desse modo, verificamos se os agentes continuaram se 

comportando conforme a fórmula da hipótese ao multiplicar os valores de recompensa e 

punição com base nesse peso. Com o peso máximo de 5.0, o software apontou para quatro 

indivíduos (c03, c11, c12 e c18) se comportando de forma diferente da fórmula (ver Figura 

5), com um total de 12 (75%) comportando-se da forma esperada pela hipótese, um a mais 

que o resultado da análise dos dados isolados, mas ainda menos que aqueles da análise 

relacional sem a aplicação de pesos na verificação. Em outras palavras, percebemos que, na 

medida em que o peso era aumentado, o software apontava para mais concursados se 

comportando de forma diferente da hipótese. 
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Figura 5. Resultado da verificação do peso da centralidade. Destacados em vermelho, estão aqueles 

concursados (c03, c11, c12 e c18) que não se adequam à nossa hipótese segundo as condições dessa 

verificação.  

 

Assim, acreditamos que, enquanto numa simulação de um modelo com base num 

grupo artificial a aplicação de um peso maior para o comportamento dos agentes mais centrais 

parece ser relevante, não haveria muito sentido em se verificar se a centralidade de certos 

indivíduos influenciou no comportamento dos outros por meio da aplicação de um peso em 

pessoas de um grupo real, pois desconfiamos de que, se a centralidade de alguns influencia os 

outros, essa influência já teria se mostrado presente durante o levantamento de dados, já na 

aplicação dos questionários. Essa suposição se mostra plausível, visto que a verificação da 

rede relacional da segunda análise – sem os pesos para quem possui maior centralidade – se 

mostrou como sendo aquela que mais se aproxima da atitude dos funcionários de sempre 

procurar pouco esforço, sendo impedidos apenas por punições sociais percebidas no ambiente 

de trabalho. 
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Por isso, é importante ressaltar a diferença nos resultados entre a 1ª análise (dados 

isolados) e a 2ª análise (dados relacionais), a qual sugeriu que a centralidade já teria atuado no 

momento do levantamento de dados, quando algumas pessoas foram mais indicadas que 

outras e, dessa forma, influenciaram decisivamente nos resultados da nossa fórmula; num 

cenário que nos levou a resultados que seriam coerentes tanto com nosso embasamento 

teórico quanto em relação à nossa hipótese. 

A verificação de nossa hipótese por meio de uma fórmula matemática mostrou 

que a maioria dos concursados realmente racionaliza – ainda que não necessariamente de 

forma consciente – o comportamento das pessoas mais próximas para tomarem decisões 

relacionadas aos seus próprios comportamentos. Se por um lado podemos afirmar que alguns 

poucos não se comportaram conforme nossa hipótese por causa da subjetividade dos dados 

levantados, por outro lado, é possível que essa mesma subjetividade possa ter levado, 

coincidentemente, a tais resultados confirmadores de nossa hipótese. Isso não chega a ser um 

problema sério já que não é nosso objetivo ter uma certeza absoluta a respeito disso. A 

verificação de um processo dinâmico por meio de dados estáticos encontra esses tipos de 

dificuldade, lembrando que não excluímos a revisão desse modelo explicativo e as fórmulas 

que sugerimos para representar o comportamento dos indivíduos na situação aqui abarcada. 

 

5.4 Considerações sobre um modelo dinâmico 

 

Até agora nos limitamos a sugerir uma fórmula que representa como os 

funcionários do grupo analisado racionalizariam uma espécie de comportamento imitativo e, 

mesmo com as dificuldades e dúvidas postas acima, percebemos que os resultados de nossa 

análise indicaram que a maioria das pessoas se comportou da forma como nossa hipótese 

sugeriu. Por isso, apesar de não ser objetivo deste trabalho, acreditamos ser possível o 

desenvolvimento de um modelo matemático dinâmico que possa simular o comportamento 

coletivo envolvendo uma dinâmica relacionada às normas sociais e que, desse modo, possa 

permitir prognósticos do comportamento de grupos reais ou mesmo realizar simulações úteis. 

Se todos os concursados sempre estão tentando trabalhar pouco, um provável 

prognóstico para o futuro cenário do grupo seriam níveis muito baixos de esforço entre esses 

indivíduos, algo que certamente provocaria uma reação dentro desse grupo para que as coisas 

não fiquem tão fora de controle. Àqueles pesquisadores que pretendem desenvolver um 

modelo dinâmico dessas formas de controle, já tão utilizadas nos modelos de outros trabalhos 

aqui citados, levantamos as seguintes possibilidades: 
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(a)  Modelar as punições oficiais da empresa conforme o já discutido modelo de 

limiares de Mark Granovetter, nos utilizando de um limiar de tolerância que a diretoria teria 

em relação ao número de funcionários aplicando níveis de esforço baixo em suas tarefas; 

menor que 3, por exemplo. Quando esse limiar fosse atingido, a diretoria aplicaria maiores 

punições para aqueles agentes que tivessem participado do grupo de desviantes que 

ultrapassou desse limite. Invariavelmente, essas punições afetariam o comportamento tanto 

daqueles que foram punidos como daqueles que estão adjacentes na rede social, os quais 

perceberiam com mais notoriedade as punições aplicadas aos seus colegas. 

(b)  Modelar as punições sociais de todo o grupo conforme o distanciamento de 

um indivíduo em relação ao esforço considerado normal. Segundo Jon Elster, as punições 

advindas da desobediência às normas sociais de trabalho ocorrem tanto se o indivíduo aplicar 

um esforço menor ao que a norma determinaria quanto maior que o esperado. O processo 

seria semelhante ao que descrevemos para punições oficiais da empresa, com os agentes 

sofrendo punições e influenciando aqueles que estão adjacentes. 

Se estamos tratando de normas sociais, a segunda possibilidade seria a mais 

adequada para um maior aprofundamento do tema deste trabalho. A intenção de se fazer isso 

é tornar um eventual modelo dinâmico mais realista. Dessa forma, dentro de uma empresa, 

tanto a primeira quanto a segunda possibilidade são, na verdade, fatores relevantes e deveriam 

ser modelados. Já em situações onde não existem influências de agentes externos, o ideal seria 

modelar apenas a influência do próprio grupo, que puniria aqueles que vão contra o 

comportamento considerado normal. 

Desse modo, ao se desenvolver um modelo que envolve o aumento de punições 

para aqueles indivíduos que vão contra a maioria ou que trabalhem pouco, é esperado que, 

numa simulação desse processo dinâmico, os concursados apresentem variações em seus 

níveis de esforço ao longo do tempo, coisa que ocorreria justamente devido ao aumento 

dessas punições, forçando-os a aumentar seus esforços. Da mesma forma, espera-se que eles 

reduzam esses níveis quando a maioria já estivesse trabalhando normalmente e as punições 

estivessem mais brandas. 

Numa empresa, talvez as pessoas com as quais mais se interage sejam quase 

sempre as mesmas, coisa que ocorreria devido à estrutura rígida dos procedimentos de 

trabalho. No entanto, numa situação cujas relações seriam mais livres, um modelo deveria 

também considerar a forma como as pessoas escolhem suas relações com outros; 

representando, desse modo, a dinamicidade da troca de relações com base em algum critério. 
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Por exemplo, poderíamos usar algumas das teorias que a sociologia das emoções nos 

oferecem (TURNER; STETS, 2005), nas quais as pessoas procuram evitar interações que lhes 

trazem emoções desagradáveis. Desse modo, ainda dentro da abordagem da análise de redes 

sociais, os agentes trocariam de relações de forma dinâmica, alterando, dessa forma, quais 

seriam os nós adjacentes a ele e, consequentemente, nos processos racionais de tomada de 

decisão. 

 

5.5 Comparação dos resultados com a opinião do grupo analisado 

 

Em relação às opiniões dos próprios concursados a respeito das razões pelas quais 

alguns desse grupo se dedicam plenamente à suas tarefas, percebemos uma contradição em 

relação ao que 68,75% disse e a forma como 81,25% se comportou. 

Ou seja, enquanto 11 desses indivíduos acreditavam nos valores éticos ou de 

responsabilidade no ambiente de trabalho como razões para se ter um nível elevado de 

esforço, os 13 que se mostraram aplicando níveis altos de esforço, ainda assim estavam 

trabalhando abaixo da média dos indivíduos adjacentes ou, quando trabalhavam acima dessa 

média foi visto que eles enxergariam punições sociais para um comportamento de pouco 

esforço. 
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Figura 6. Destacados em vermelho, o software indica aqueles concursados que aplicam esforço igual 

ou maior que 4. 

 

Para refinar esses dados, solicitamos ao software que identificasse aqueles 

concursados com nível de esforço igual ou maior que 4. Ele identificou 8 indivíduos, 

destacados em vermelho na Figura 6, que estariam aplicando esse esforço elevado. Desses 

indivíduos com altos níveis de esforço, apenas um deles não estava seguindo nossa hipótese: 

o indivíduo c12. Esse concursado, portanto, é o único que, dentro da argumentação deste 

trabalho, aparenta estar aplicando esforço elevado independente de punições ou recompensas 

advindas de uma percepção do ambiente social. Apesar de ele ter sido um dos concursados 

que enxergaria um crescimento para si próprio dentro da empresa (ver Tabela 2) – fato que 

poderia deixa-lo de fora de um grupo que sempre procura o pouco esforço – isso não chega a 

ser muito relevante se considerarmos que outros concursados também enxergariam um 

crescimento profissional para si mesmos e, mesmo assim, demonstraram sempre procurar o 

baixo esforço mediante uma avaliação das pessoas mais próximas. Desse modo, nosso 
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trabalho sugere que, diferentemente do que eles acreditam, a grande maioria dos concursados 

com níveis de esforço elevado estavam fazendo isso mais por temer punições sociais 

percebidas do que sendo guiados por valores morais ou éticos de responsabilidade no 

trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de, ao longo da argumentação desse trabalho, termos nos referido a teorias 

e modelos de interação entre dois grupos como forma de compreender nossa dúvida inicial – 

como aquela analogia com os pinguins e orcas – ou pelo menos entre dois tipos de agentes 

num grupo, terminamos por sugerir um modelo que independe necessariamente dessa 

interação, incluindo uma espécie de dinâmica de grupo apenas para identificar uma pulsão 

para o desleixo laboral por parte do grupo de concursados, pulsão essa já suposta no modelo 

matemático.  

Isso ocorreu pelo fato de que esses modelos aos quais nos referimos 

representariam mais um comportamento coletivo baseado em normas legais do que normas 

sociais. Assim, a analogia com os pinguins nos foi útil apenas no sentido de captar a 

importância de uma imitação racional com base no comportamento alheio. Afinal, o 

comportamento de pegar peixes era punido por um agente externo: a orca, e não por uma 

coerção do próprio grupo que teria se internalizado nos indivíduos. Associe isso ao 

comportamento humano e teremos um cenário típico de um sistema legal de cidadãos sendo 

controlados por uma autoridade maior, como o Estado. Se a característica das normas sociais 

é justamente a coerção emotiva por meio de punições sociais que independem de um agente 

externo (ELSTER, 1989a, 1989c), não seria ideal representar o fenômeno de desvio das 

normas sociais de trabalho da forma como uma interação entre as ações de dois grupos. E a 

forma que escolhemos para fazer isso foi por meio da percepção dos indivíduos em relação às 

críticas advindas do ambiente social como um todo, a respeito do nível de esforço das outras 

pessoas. 

Assim, essas críticas, as quais seriam feitas tanto por pessoas da administração ou 

diretoria quanto pelos próprios concursados ou qualquer outro funcionário, representariam a 

força das normas sociais de trabalho percebidas pelos indivíduos em relação ao 

comportamento alheio. Na tentativa de modelar isso, sugerimos uma fórmula lógico-

matemática de um processo dinâmico inserido num contexto de redes sociais onde os 

concursados sempre estariam procurando trabalhar menos que as pessoas mais próximas – já 

que elas seriam a fonte de informação mais segura de um agente sobre punições do ambiente 

social a respeito de comportamentos de esforço; e verificamos se as pessoas do grupo real 

estavam se comportando como se tivessem tomado decisões com base nessa fórmula. 

Segundo os resultados obtidos, podemos sugerir que a imitação racional com base 

nas pessoas mais próximas da rede social (com maior frequência de interação) seria 
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fundamental para a adoção ou rejeição de comportamentos em diversas situações sociais, 

sendo um processo que estaria por trás do fenômeno do desvio daquilo que conhecemos como 

sendo um comportamento dentro das normas sociais. Além disso, ao fim desta pesquisa, 

temos algumas considerações a fazer sobre alguns pontos, os quais se referem a coisas que já 

foram ditas, mas que agora parecem ter se tornado mais claras ou que ganharam novas 

possibilidades de leitura. Enfim, neste breve capítulo faremos uma rápida discussão com o 

objetivo de reavaliar algumas premissas e de ressaltar outras, fortalecendo o que já tínhamos 

adotado. 

Desse modo, os pontos a serem destacados aqui se resumem nas seguintes 

afirmativas: 

(i) A possibilidade que a imitação racional possibilita ao campo sociológico 

retoma aqui uma antiga discussão entre crenças científicas que, na verdade, tem mais a ganhar 

no sentido de unir-se numa prática interdisciplinar, pois o uso de conhecimentos de outras 

áreas dentro da sociologia é importante para desvendar alguns fenômenos sociais. 

(ii) Ao estudar os processos racionais relacionados ao desvio das normas sociais, 

percebemos haver uma linha tênue entre o que conhecemos por racionalidade e 

irracionalidade, principalmente se levarmos em conta a origem biológica de nossos 

comportamentos. 

(iii) Dentro da análise de redes sociais é possível que exista outro sentido para a 

medida de centralidade, especialmente se a utilizarmos, como o fizemos, para modelar a 

percepção das pessoas acerca da situação das normas sociais no ambiente social. 

A partir de agora, vamos tratar individualmente esses pontos. 

Essa questão da imitação nos remete a um ponto crucial de toda a tradição 

sociológica, que foi a rivalidade entre Durkheim e Gabriel Tarde. Enquanto Tarde defendia a 

imitação como explicação de vários fenômenos sociais, Durkheim a rebatia, de modo que 

muitos acreditam que o autor teria reservado um capítulo inteiro de O suicídio para atacar as 

ideias de seu rival (CONSOLIM, 2010). 

O fato é que os resultados deste trabalho indicam que a imitação é uma 

possibilidade válida de explicação do caráter social humano, de forma que nos faz questionar 

se uma tradição sociológica tão importante quanto a durkheimiana não teria esquecido ou 

simplesmente excluído, e apenas devido a uma rivalidade, tal possibilidade, apenas rotulando-

a como psicologismo. Ao sociólogo que tem a audácia de tentar compreender a natureza dos 

fenômenos sociais, sem medo de dar a eles essa característica natural, é difícil não adentrar no 
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que muitos chamam de psicologismo ou mesmo biologismo; principalmente aqueles que 

escolhem uma abordagem do individualismo metodológico e tentam se aprofundar um pouco 

mais, com tentamos fazer neste trabalho. 

Mas, diferentemente do que muitos possam pensar, e do que Durkheim desejava, 

acreditamos que a abordagem psicológica não se afastaria das intenções sociológicas 

durkheimianas, ao menos se estamos nos referindo aqui à base de sua ideia de fato social. 

Quando o autor defende a existência de uma força coercitiva externa aos indivíduos, mas que 

depende da existência deles, ele a faz com a ajuda de uma analogia com as moléculas de água. 

O oxigênio e o hidrogênio não possuem, individualmente, as características da água, um 

estado que resulta apenas por meio da união dessas moléculas. Sociologicamente falando, se o 

todo depende das partes, a natureza das partes é que determinaria a natureza do todo, 

independente de isso se realizar de forma consciente ou não. Se assim for, conhecer o aspecto 

subjetivo dos indivíduos nos ajudaria a descobrir uma eventual natureza objetiva da sociedade 

que independeria das intenções dos indivíduos e seria distinta dessas subjetividades menores. 

O paradigma da sociologia da ação, apesar de ser acusado de atomismo, preocupa-se 

justamente com o resultado decorrente das interações entre os indivíduos no contexto de um 

fenômeno, resultado esse que muitas vezes difere das intenções individuais e que poderia 

possuir – ainda que não seja essa uma das intenções desse paradigma – um caráter objetivo, 

aos moldes da tradição durkheimiana. 

Quando refletimos sobre isso nos dias de hoje é difícil não relacionar esse tipo de 

descrição das características dos grupos – um amontoado de indivíduos que interagem – à 

imagem de um sociograma, que representa justamente essa interação das pessoas, conectadas 

em suas razões individuais, mas em interação constante. 

A análise de redes sociais não exclui as ideias de Durkheim a respeito da falta de 

coesão ou integração social. Na verdade, ela é ideal para tratar desses assuntos sobre relações 

sociais entre indivíduos de um grupo. Assim, como trabalhos futuros, ainda nos restaria fazer 

comparações entre grupos com diferentes níveis de coesão grupal e diferentes níveis de 

desvio, ainda que a tradição durkheimiana já trata disso, especialmente em relação ao conceito 

de integração social (BOUDON, 1996). Ainda nos restaria analisar a possibilidade de 

previsão de ocorrência de desvios em grupos reais. 

Além disso, como vimos, a ARS permite um nível de precisão e objetividade 

necessária ao se estudar fenômenos de interação aparentemente caóticos. Afinal, quantas 

relações uma pessoa dentro de uma empresa possuiria? E quantos fatores, por fim, 

terminariam por influenciar nas decisões dessas pessoas? Tentamos ser simples e precisos, 
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usando as variáveis relevantes que nossa abordagem teórica sugeriu, de forma que 

conseguimos unir as razões e as reações dos indivíduos numa rede de relações útil à nossas 

hipótese de desvio comportamental, que, no fim das contas, se traduziria numa simples 

ponderação entre recompensas e punições sociais feita com base no ambiente social dos 

indivíduos. 

Tal empreendimento, enfim percebemos, possui grande relação com o que 

Maurice Cusson falou sobre os processos envolvendo expectativas entre membros de um 

grupo (CUSSON, 1996). Esse autor não trata de redes sociais, mas tudo indica que a melhor 

forma que os pesquisadores podem adotar para se modelar os processos descritos por ele seria 

com a ajuda da ARS. 

Em relação à adoção de fatores biológicos, tão rejeitada pela maioria dos 

sociólogos, destacamos sua utilidade tanto para a compreensão do comportamento dos 

concursados em relação à sua situação no ambiente de trabalho quanto à compreensão das 

próprias normas sociais e de seu caráter emotivo. É bom lembrar que a forma que escolhemos 

para levantar informações acerca de recompensas e punições sobre os comportamentos de 

esforço no trabalho era simplesmente uma forma de se abarcar essa carga emotiva das normas 

sociais conforme Jon Elster defende em sua teoria, incluindo aquelas mais recentes que 

tentam relacionar os custos de se ir contra as normas sociais ao desprezo das pessoas 

(ELSTER, 1998). 

Outro fator de ordem instintiva utilizado em nossa hipótese foi um sentimento de 

injustiça – aos moldes dos resíduos paretianos – que, no fundo, poderíamos classificar como 

sendo uma simples inveja de quem ganha mais. “Se o outro recebe mais que eu, ainda que 

trabalhe menos, por que eu me dedicarei nessa empresa?”, pensariam os concursados. Talvez 

as normas de igualdade sejam, afinal, apenas uma espécie de acordo tácito justamente com o 

objetivo de se evitar a inveja entre as pessoas de um grupo. Ou seriam elas utilizadas pelos 

concursados para se atingir interesses pessoais? Elster dedica uma parte de sua obra 

justamente a essas questões (ELSTER, 1989c). 

Dentro do campo científico, o foco de Pareto no que entendemos como sendo 

nossos instintos sociais parece incomodar aqueles sociólogos de orientação mais culturalista. 

Já tratamos disso anteriormente, no início deste trabalho, mas sempre é bom lembrar de que a 

própria cultura só pode existir no cérebro humano mediante uma estrutura neurológica que 

não tem outra origem que não seja a biológica. E se as culturas humanas parecem ser 

flexíveis, isso se dá simplesmente pelo fato de que essa estrutura neurológica determina tal 

flexibilidade, muitas vezes confundida com uma adaptabilidade infinita que os seres humanos 
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possuiriam. Muitos pesquisadores se esquecem de que há constantes comportamentais que são 

universais e que independem das culturas. Pareto trata justamente disso e foi com base nessas 

constantes comportamentais que criamos nossa hipótese e nossa forma de entender a natureza 

do desvio. Essas constantes comportamentais se mostraram como uma possibilidade que 

poderia permitir que modelos criados com o objetivo de simular comportamentos coletivos 

resultem em prognósticos cada vez mais realistas a respeito desses comportamentos. 

Percebam que essa argumentação sugere uma linha tênue entre o que se entende 

por racionalidade e irracionalidade. Se Pareto, juntamente com a tradição sociobiológica, 

defende que o comportamento humano tem origens viscerais e não-lógicas (ou irracionais), 

isso faria o homem parecer um ser irracional, algo que é bem difícil de acreditar se 

considerarmos avanços na engenharia, matemática, lógica e ciências em geral. Logo, como 

resolver essa aparente contradição? Se por um lado o homem estaria preso a uma condição 

não lógica, de onde viria sua capacidade de racionalizar? 

Acreditamos que, da mesma forma que a evolução teria moldado o cérebro 

humano e consequentemente ter determinado as bases do que conhecemos por cultura, a 

mesma evolução cerebral pode ter determinado os instintos racionais, igualmente necessários 

para nossa sobrevivência. A princípio, pode-se pensar numa divisão entre as duas coisas, mas 

dentro dessa argumentação a racionalidade e a irracionalidade caminham juntas e influenciam 

ambas no comportamento humano sem desvencilhar-se em nenhum momento, como sugere 

alguns trabalhos relacionados aos nossos instintos matemáticos (DEVLIN, 2009, 2010). 

Dentro do processo racional que tentamos descrever neste trabalho, acreditamos 

que, diante de situações de incerteza, os indivíduos procuram reduzir essa mesma incerteza 

mediante uma observação e uma análise do comportamento dos outros. Nossa fórmula, ainda 

que arbitrária, tentou representar matematicamente essa racionalidade. Não temos certeza de 

como as pessoas reais racionalizariam de forma detalhada os comportamentos a sua volta e 

como aplicaria uma ponderação sobre isso ao seu próprio comportamento, mas os resultados 

obtidos sugerem que conseguimos uma boa simplificação que conseguiu abarcar as variáveis 

relevantes de toda a complexidade envolvida nos processos reais de decisão dos indivíduos. 

Falar nesse tom pode parecer que estamos nos referindo a um processo que seria 

necessariamente consciente, quando não é bem isso que estamos tentando sugerir. Enfim, 

acreditamos que esses processos que identificamos como sendo racionais poderiam ocorrer de 

forma instintiva, sendo mais uma espécie de racionalidade inconsciente. 

Um dos pontos importantes desse tipo de processo seria a percepção dos 

indivíduos acerca do ambiente social. É comum na literatura a existência de modelos cujos 
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agentes consideram toda a população do grupo em questão, numa percepção não muito 

verossímil, ou que limitam sua percepção de forma arbitrária – digamos os cinco ou oito 

indivíduos mais próximos. A verdade é que em várias situações de decisão o homem não 

possui uma informação completa acerca de tudo o que seria relevante para tomar essa decisão 

de forma racional. Como visto, no nosso caso decidimos testar a metodologia da análise de 

redes sociais para esse fim, supondo que as pessoas possuem informação mais segura 

daquelas pessoas mais próximas numa rede relacional, de forma que o número de pessoas que 

ela considera dependeu de sua centralidade: racionalmente, ela considera tanto as cinco 

pessoas que pedimos que ela indicasse quanto aquelas x pessoas que a indicaram. Em relação 

a isso é importante reavaliar o papel ou o sentido que devemos dar à medida de centralidade, 

especialmente quando pretendemos usar os métodos da ARS para modelar a percepção dos 

indivíduos. É possível que, nesse caso, uma centralidade elevada implique tanto um indivíduo 

que consegue influenciar mais pessoas quanto um indivíduo que é igualmente influenciado 

por esses outros. Isso se mostrou plausível após a comparação entre os resultados das análises 

individual e relacional. 

Devido às razões apontadas em todo o trabalho, não testamos eventuais diferenças 

em relação à eficácia de modelos com base numa percepção com foco nas medidas de in-

degree e out-degree centrality, separadamente. É possível que existam formas mais eficazes 

de modelar essa percepção dos indivíduos, ainda que, após os resultados da verificação, nosso 

método parece ser bastante apto e acreditamos que ele possa ser testado em outras situações. 

Num nível mais psicológico, acreditamos que, após essa etapa da percepção do 

ambiente social a respeito de quais seriam os comportamentos aceitáveis e quais seriam os 

rejeitados pelas pessoas ao redor (COULTAS, 2004), nossos instintos sociais se 

encarregariam de ativar sentimentos desagradáveis diante da possibilidade de se adotar 

comportamentos considerados não aceitáveis pelas pessoas de certo grupo, conforme as ideias 

de Elster (1989a, 1989c). 

Por fim, ao término deste trabalho, percebemos que, embora tenhamos conseguido 

pistas interessantes para responder as nossas dúvidas iniciais sobre o comportamento humano 

em relação ao desvio das normas numa rede social, muitas outras dúvidas surgiram. Dentre 

elas, passamos pelas possibilidades de diferentes aplicações em diferentes cenários, incluindo 

não somente a compreensão de crimes e outros desvios como também situações que não se 

relacionariam necessariamente a atos desse tipo. 

Dentre essas dúvidas, passamos pelas possibilidades de aplicação em diferentes 

cenários, incluindo não somente a compreensão de crimes e outros desvios como também 
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situações que não se relacionariam necessariamente a atos desse tipo. Entretanto, no fim, 

destacamos uma questão polêmica a respeito da possibilidade de se prever comportamentos 

futuros. Até que ponto, com a ajuda de modelos matemáticos, podemos prever o 

comportamento coletivo de grupos reais? Enquanto acreditamos que as constantes 

comportamentais e racionais possam nos ajudar a desenvolver modelos cada vez mais 

realistas em relação a isso – principalmente se levarmos em conta os trabalhos de físicos 

como Neil Johnson, Yi-Cheng Zhang e Damien Challet, que estudam meios de formalizar 

matematicamente, e usando a teoria dos jogos, a racionalidade de pessoas em situações de 

mercados e concorrências (BUCHANAN, 2010). 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado ao grupo de funcionários concursados. 
  

1. Qual o seu nome? 

2. Qual seu nível de esforço na aplicação de suas atribuições, de 1 a 5?  

(Esforço engloba tanto a pontualidade quanto dedicação plena nas tarefas) 

  

  

Nomes Nível de esforço Recompensas Punições 

    

    

    

    

    

Preencha a tabela acima conforme as questões de 3 a 5: 

  

3.Quais os nomes  das cinco pessoas com quem você mais interage no horário de expediente?  

 

4.Qual o nível de esforço que você daria para cada uma delas, de 1 a 5? 

 

 5. Quais os níveis de recompensa e de punição que essas pessoas recebem por seus níveis de esforço, de 0 a 5? 

(As recompensas englobam aspectos salariais ou reconhecimento e elogios; As punições englobam possíveis 

punições materiais ou críticas que você percebe no ambiente de trabalho a respeito do esforço dessa pessoa.). 

 

6. Caso você tenha citado alguém que não é concursado, cite os nomes de até cinco pessoas com quem mais ela 

tem interação durante o horário de expediente. 

  

7. Há uma espécie de divisão da empresa em grupos como: concursados, assessores, engenheiros e funcionários 

antigos?  

a) Sim; 

b) Não. 

  

8. Você vê expectativa de crescimento profissional para você na empresa? 

a) Sim 

b) Não  

 

9. Você acha justo o fato de algumas pessoas serem pouco cobradas e ainda ganharem cerca de três vezes mais 

do que um concursado que possui o mesmo nível de escolaridade? 

a) Sim 

b) Não 

  

10. Por que você acha que alguns concursados não se dedicam de forma plena à suas tarefas? 

a) Não há motivação. 

b) Eles não possuiriam valores éticos ou princípios de responsabilidade no trabalho. 

  

11. Por que você acha que alguns concursados se esforçam em suas tarefas? 

a) Essa pessoa enxerga alguma forma de crescimento na empresa. 

b) Essas pessoas são motivadas a trabalhar dessa forma. 

c) Elas trabalham assim devido a valores éticos ou princípios morais. 
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APÊNDICE B – Respostas dos concursados às questões 7 a 11 do questionário. 

 

 

 
Questão 7 Questão 8 Questão 9 Questão 10 Questão 11 

Concursados A B A B A B A B A B C 

c00 1   
 

1   1 1 
 

    1 

c01 1   1 
 

  1 1 
 

    1 

c02 1   1 
 

  1 1 
 

    1 

c03 1   
 

1   1 1 
 

    1 

c04 1   
 

1   1 1 
 

1     

c05 1   1 
 

  1 1 
 

  1   

c06 1   
 

1   1 1 
 

1     

c07 1   
 

1   1 1 
 

    1 

c08 1   
 

1   1 1 
 

    1 

c09 1   
 

1   1 1 
 

    1 

c10 1   
 

1   1 1 
 

1     

c11 1   
 

1   1 1 
 

    1 

c12 1   1 
 

  1 1 
 

    1 

c13 1   1 
 

  1 1 
 

    1 

c14 1   
 

1   1 1 
 

  1   

c15 1   
 

1   1 1 
 

    1 

Total 16   5 11   16 16 
 

3 2 11 
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APÊNDICE C – Tabela com a relação dos funcionários e valores recebidos 

para seus níveis de esforço. Em destaque está o valor médio desses valores, aplicado à 

variável Ea (Esforço do Agente). 

 

 

C00 3 3 5 4 4 5 4 

N00 5 4 5 4,666666667       

C01 4             

E00 5             

E01 5             

N01 3             

CG00 5 4 5 5 4,75     

A00 5   4 4 4,333333333     

C02 5   3 4 4 4 4 

D00 3   4 3,5       

CG01 5   5 5 5     

A01 5   2 3,5       

C03 5   5 5       

N02 4             

C04 4             

N03 3             

N04 5   3 4       

C05 4   3 4 3,666666667     

N05 2             

D01 4             

C06 2 4 3 1 2,5     

NG00 3             

C07 3   2 3 2 2,5   

C08 3   4 4 4 3,75   

C09 3   4 4 3,666666667     

C10 4   4 3 4 3,75   

C11 4   4 4 3 3,75   

NG01 4             

D02 5             

C12 4 4           

NG02 4             

A02 3             

A03 4             

C13 4             

A04 5             

N06               

C14               

NG03 3   1 1 1,666666667     

C15 1 4 2,5         

N07 4             

C16 3             

N08               

A05               

C17 4 3 4 3,666666667       

C18 4             
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APÊNDICE D – Tabela com a relação de funcionários e valores recebidos 

para seus níveis de recompensa. Em destaque está o valor médio desses valores, 

aplicado à variável R (Recompensas). 

 

 
C00 1 2 2 3 3 3 3 2,4285714 

N00 2 4 5 3,67         

C01 4               

E00 4               

E01 4               

N01 4               

CG00 1 3 3 2 2 2,2     

A00 3   1 3 2,333333333       

C02 3   1 3 4 2,75     

D00 5               

CG01 4   2 3         

A01 4   3 3,5         

C03 4               

N02 1               

C04 0                

N03 0               

N04 4   0 2         

C05 0   4 2         

N05 4               

D01 2               

C06 3 1 0 1,33         

NG00 1               

C07 0   0 0 0       

C08 2   1 3 2       

C09 1   1 1         

C10 1   3 2 2       

C11 3   4 0 2,333333333       

NG01 4               

D02 5               

C12 4               

NG02 3               

A02 4               

A03 3               

C13  0               

A04 3               

N06                 

C14                 

NG03 3   5 0 2,666666667       

C15 2               

N07 4               

C16 0               

N08                 

A05                 

C17 3  2 2 2,333333333        

C18 4               
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APÊNDICE E – Tabela com a relação de funcionários e valores recebidos 

para seus níveis de punição. Em destaque está o valor médio desses valores, aplicado à 

variável P (Punições). 
 

 

C00 1 3 3 1 0 0 2 1,4285714 

N00 0 2 0 0,67         

C01 0               

E00 0               

E01 0               

N01 0               

CG00 1 1 1 1 0 0,8     

A00 0   1 1 0,666666667       

C02 0   1 1 1 0,75     

D00 0               

CG01 0               

A01 0   0           

C03 1               

N02 1               

C04  0               

N03 3               

N04 0               

C05 0   1           

N05 4               

D01 2               

C06 3 4 5 4         

NG00 3               

C07 0   0 0 0       

C08 4   2 1 2,333333333       

C09 1   2 1,5         

C10 1   3 4 2,666666667       

C11 1   1 4 2       

NG01 1               

D02 0               

C12 0               

NG02 1               

A02 1               

A03 0               

C13 0                

A04 0               

N06                 

C14                 

NG03 2   5 1 2,666666667       

C15 4               

N07 0               

C16 3               

N08                 

A05                 

C17 0   4 4 2,666666667       

C18 3               
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APÊNDICE F – Código desenvolvido em linguagem  NetLogo referente à verificação 

da hipótese na análise relacional. 
 

 
 
turtles-own [ 
  concursado  
  centralidade  
  nivel-de-esforco  
  nivel-de-recompensa  
  nivel-de-punicao  
  media-de-esforcos 
  ponderacao-final 
  ] 
 
 
to setup 
clear-all 
ask patches [ set pcolor white ] 
setup-nodes 
ask turtles [set color blue 
             set concursado false ] 
ligar-nos 
end 
 
 
to setup-nodes 
  set-default-shape turtles "circle" 
  crt 47 
  [ 
    
    setxy (random-xcor * 0.95) (random-ycor * 0.95) 
      ] 
 
end 
 
 
 
to ligar-nos 
 
ask turtle 0 [ 
  set label "c00" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2.4 
  set nivel-de-punicao 1.4 
  create-link-with turtle 1 
  create-link-with turtle 2 
  create-link-with turtle 3 
  create-link-with turtle 4 
  create-link-with turtle 5 
  create-link-with turtle 12 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 29 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 38 
  create-link-with turtle 44 
] 
 
 
ask turtle 1 [ 
  set label "n00" 
  set nivel-de-esforco 4.6 
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  set nivel-de-recompensa 3.7 
  set nivel-de-punicao 0.7 
 
  create-link-with turtle 3 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 38 
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 44 
 
] 
 
 
ask turtle 2 [ 
  set label "c01" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 3 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 17 
  create-link-with turtle 28 
] 
 
 
ask turtle 3 [ 
  set label "e00" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 4 
  create-link-with turtle 5 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 42 
 
] 
 
 
ask turtle 4 [ 
  set label "e01" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 5 
  create-link-with turtle 29 
  create-link-with turtle 30 
 
] 
 
ask turtle 5 [ 
  set label "n01" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 0 
 
 
  create-link-with turtle 11 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 42 
] 
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ask turtle 6 [ 
  set label "cg00" 
  set nivel-de-esforco 4.75 
  set nivel-de-recompensa 2.2 
  set nivel-de-punicao 0.8 
 
  create-link-with turtle 7 
  create-link-with turtle 8 
  create-link-with turtle 9 
  create-link-with turtle 10 
  create-link-with turtle 11 
  create-link-with turtle 23 
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 32 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 34 
  create-link-with turtle 38 
] 
 
 
ask turtle 7 [ 
  set label "a00" 
  set nivel-de-esforco 4.3 
  set nivel-de-recompensa 2.3 
  set nivel-de-punicao 0.6 
 
  create-link-with turtle 8 
  create-link-with turtle 9 
  create-link-with turtle 23 
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 34 
] 
 
 
ask turtle 8 [ 
  set label "c02" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2.75 
  set nivel-de-punicao 0.75 
 
  create-link-with turtle 10 
  create-link-with turtle 23 
  create-link-with turtle 24 
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 26 
   
   
  ] 
 
ask turtle 9 [ 
  set label "d00" 
  set nivel-de-esforco 3.5 
  set nivel-de-recompensa 5 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 19 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 31 
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  create-link-with turtle 32 
   
  ] 
 
ask turtle 10 [ 
  set label "cg01" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 15 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 40 
  create-link-with turtle 43 
   
   
  ] 
 
ask turtle 11 [ 
  set label "a01" 
  set nivel-de-esforco 3.5 
  set nivel-de-recompensa 3.5 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 34 
   
   
  ] 
 
ask turtle 12 [ 
  set label "c03" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 1 
 
  create-link-with turtle 13 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 15 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 24 
   
   
  ] 
 
ask turtle 13 [ 
  set label "n02" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 1 
  set nivel-de-punicao 1 
 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 39 
    create-link-with turtle 45 
    create-link-with turtle 46 
  ] 
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ask turtle 14 [ 
  set label "c04" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 0 
   
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 32 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 19 
   
  ] 
 
ask turtle 15 [ 
  set label "n03" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 3 
 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 40 
  create-link-with turtle 41 
   
  ] 
 
 
ask turtle 16 [ 
  set label "n04" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 0 
   
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 40 
  ] 
 
 
ask turtle 17 [ 
  set label "c05" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.6 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 1 
 
  create-link-with turtle 18 
  create-link-with turtle 19 
  create-link-with turtle 20 
  create-link-with turtle 21 
  create-link-with turtle 22 
  create-link-with turtle 37 
  ] 
 
ask turtle 18 [ 
  set label "n05" 
  set nivel-de-esforco 2 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 4 
   
  create-link-with turtle 19 
  create-link-with turtle 20 
  create-link-with turtle 26 
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  create-link-with turtle 37 
 
  ] 
 
ask turtle 19 [ 
  set label "d01" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 2 
     
  create-link-with turtle 22 
  create-link-with turtle 23 
 
  ] 
 
 
ask turtle 20 [  set label "c06" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 2.5 
  set nivel-de-recompensa 1.3 
  set nivel-de-punicao 4 
   
  create-link-with turtle 22 
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 37 
  create-link-with turtle 44 
   
   
    ] 
 
 
ask turtle 21 [  set label "ng00" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 1 
  set nivel-de-punicao 3 
     
  create-link-with turtle 5 
   
  ] 
 
ask turtle 22 [  set label "c07" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 2.5 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 0 
   
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 37 
  create-link-with turtle 38 
   
  ] 
 
 
ask turtle 23 [  set label "c08" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.75 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 2.3 
     
   create-link-with turtle 24 
   create-link-with turtle 25 
   create-link-with turtle 26 
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] 
 
ask turtle 24 [  set label "c09" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.6 
  set nivel-de-recompensa 1 
  set nivel-de-punicao 1.5 
     
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 27   
   
   
  ] 
 
 
ask turtle 25 [  set label "c10" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.75 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 2.6   
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 29   
   
   
  ] 
 
ask turtle 26 [  set label "c11" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.75 
  set nivel-de-recompensa 2.3 
  set nivel-de-punicao 2  
  create-link-with turtle 37 
   
   
  ] 
 
ask turtle 27 [  set label "ng01" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 1   
 
  create-link-with turtle 1 
  create-link-with turtle 0 
  create-link-with turtle 10 
 
  create-link-with turtle 30 
  create-link-with turtle 31 
 
 
   
  ] 
 
ask turtle 28 [  set label "d02" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 5 
  set nivel-de-punicao 0 
  create-link-with turtle 30 
  create-link-with turtle 32 
   
   
  ] 
 
ask turtle 29 [  set label "c12" 
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  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
 
  create-link-with turtle 30 
  create-link-with turtle 31 
   
   
  ] 
 
 
ask turtle 30 [  set label "ng02" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 1 
   
  create-link-with turtle 31 
  create-link-with turtle 37 
   
  ] 
 
ask turtle 31 [  set label "a02" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 1 
  ] 
 
ask turtle 32 [  set label "a03" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 0   
  ] 
 
ask turtle 33 [  set label "c13" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  create-link-with turtle 34 
   
  ] 
 
ask turtle 34 [  set label "a04" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 0   
   
  create-link-with turtle 35 
  create-link-with turtle 36 
   
  ] 
ask turtle 35 [  set label "n06" 
 
   
  ] 
 
ask turtle 36 [  set label "c14" 
 
  ] 
 
 
ask turtle 37 [  set label "ng03" 
set nivel-de-esforco 1.6 
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set nivel-de-recompensa 2.6 
set nivel-de-punicao 2.6 
 
  ] 
 
ask turtle 38 [  set label "c15" 
  set concursado true 
set nivel-de-esforco 2.5 
set nivel-de-recompensa 2 
set nivel-de-punicao 4 
   
  create-link-with turtle 43 
  create-link-with turtle 44 
  ] 
 
ask turtle 39 [  set label "n07" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
 
  create-link-with turtle 40 
 
  ] 
 
ask turtle 40 [  set label "c16" 
 
   set nivel-de-esforco 3 
   set nivel-de-recompensa 0 
   set nivel-de-punicao 3 
 
  ] 
 
ask turtle 41 [  set label "n08" 
    
  ] 
 
ask turtle 42 [  set label "a05" 
 
  ] 
 
ask turtle 43 [  set label "c17" 
 
   set nivel-de-esforco 3.6 
   set nivel-de-recompensa 2.3 
   set nivel-de-punicao 2.6 
 
  create-link-with turtle 44 
 
  ] 
 
ask turtle 44 [  set label "c18" 
   set concursado true 
   set nivel-de-esforco 4 
   set nivel-de-recompensa 4 
   set nivel-de-punicao 3 
 
  ] 
 
ask turtle 45 [  set label "n09" 
 
  ] 
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ask turtle 46 [  set label "n10" 
 
  ] 
 
 
 
repeat 500 
[  
  layout-spring turtles links 0.3 (world-width / (sqrt 25)) 1 
] 
 
ask turtles [ if concursado = true [set color green]      ] 
end  
 
 
 
to go 
 
ask turtles [  set centralidade count link-neighbors 
               set label-color black  ] 
 
ask turtles [ 
 
  
    let esforcos [nivel-de-esforco] of link-neighbors 
    let recompensas [nivel-de-recompensa] of link-neighbors 
    let punicoes [nivel-de-punicao] of link-neighbors 
     
     
    let media-recompensas mean recompensas 
    let media-punicoes mean punicoes 
    set media-de-esforcos mean esforcos 
 
set ponderacao-final media-recompensas - media-punicoes 
 
ifelse nivel-de-esforco > media-de-esforcos and ponderacao-final > 0 
  [ set color 17 ] 
  [ set color 86 ] 
 
 
 
 
] 
   
   
   
end 
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APÊNDICE G – Código para realizar a verificação do peso da centralidade conforme a 

terceira análise dos dados. 
 
 
   
 
turtles-own [ 
  concursado 
  centralidade 
  nivel-de-esforco 
  nivel-de-recompensa 
  nivel-de-punicao 
  media-de-esforcos 
  ponderacao-final 
  ] 
 
 
to setup 
clear-all 
ask patches [set pcolor white] 
setup-nodes 
ask turtles [set color 86 
             set label-color black 
             set concursado false ] 
ligar-nos 
end 
 
 
to setup-nodes 
  set-default-shape turtles "circle" 
  crt 47 
  [ 
 
    setxy (random-xcor * 0.95) (random-ycor * 0.95) 
      ] 
 
end 
 
 
 
to ligar-nos 
 
ask turtle 0 [ 
  set label "c00" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2.4 
  set nivel-de-punicao 1.4 
  create-link-with turtle 1 
  create-link-with turtle 2 
  create-link-with turtle 3 
  create-link-with turtle 4 
  create-link-with turtle 5 
  create-link-with turtle 12 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 29 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 38 
  create-link-with turtle 44 
] 
 
 
ask turtle 1 [ 
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  set label "n00" 
  set nivel-de-esforco 4.6 
  set nivel-de-recompensa 3.7 
  set nivel-de-punicao 0.7 
 
  create-link-with turtle 3 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 38 
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 44 
 
] 
 
 
ask turtle 2 [ 
  set label "c01" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 3 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 17 
  create-link-with turtle 28 
] 
 
 
ask turtle 3 [ 
  set label "e00" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 4 
  create-link-with turtle 5 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 42 
 
] 
 
 
ask turtle 4 [ 
  set label "e01" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 5 
  create-link-with turtle 29 
  create-link-with turtle 30 
 
] 
 
ask turtle 5 [ 
  set label "n01" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 0 
 
 
  create-link-with turtle 11 
  create-link-with turtle 28 
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  create-link-with turtle 42 
] 
 
 
ask turtle 6 [ 
  set label "cg00" 
  set nivel-de-esforco 4.75 
  set nivel-de-recompensa 2.2 
  set nivel-de-punicao 0.8 
 
  create-link-with turtle 7 
  create-link-with turtle 8 
  create-link-with turtle 9 
  create-link-with turtle 10 
  create-link-with turtle 11 
  create-link-with turtle 23 
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 32 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 34 
  create-link-with turtle 38 
] 
 
 
ask turtle 7 [ 
  set label "a00" 
  set nivel-de-esforco 4.3 
  set nivel-de-recompensa 2.3 
  set nivel-de-punicao 0.6 
 
  create-link-with turtle 8 
  create-link-with turtle 9 
  create-link-with turtle 23 
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 34 
] 
 
 
ask turtle 8 [ 
  set label "c02" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2.75 
  set nivel-de-punicao 0.75 
 
  create-link-with turtle 10 
  create-link-with turtle 23 
  create-link-with turtle 24 
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 26 
   
   
  ] 
 
ask turtle 9 [ 
  set label "d00" 
  set nivel-de-esforco 3.5 
  set nivel-de-recompensa 5 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 19 
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  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 31 
  create-link-with turtle 32 
   
  ] 
 
ask turtle 10 [ 
  set label "cg01" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 15 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 40 
  create-link-with turtle 43 
   
   
  ] 
 
ask turtle 11 [ 
  set label "a01" 
  set nivel-de-esforco 3.5 
  set nivel-de-recompensa 3.5 
  set nivel-de-punicao 0 
 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 28 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 34 
   
   
  ] 
 
ask turtle 12 [ 
  set label "c03" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 1 
 
  create-link-with turtle 13 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 15 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 24 
   
   
  ] 
 
ask turtle 13 [ 
  set label "n02" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 1 
  set nivel-de-punicao 1 
 
  create-link-with turtle 14 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 39 
    create-link-with turtle 45 
    create-link-with turtle 46 
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  ] 
 
ask turtle 14 [ 
  set label "c04" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 0 
   
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 32 
  create-link-with turtle 33 
  create-link-with turtle 19 
   
  ] 
 
ask turtle 15 [ 
  set label "n03" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 3 
 
  create-link-with turtle 16 
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 40 
  create-link-with turtle 41 
   
  ] 
 
 
ask turtle 16 [ 
  set label "n04" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 0 
   
  create-link-with turtle 39 
  create-link-with turtle 40 
  ] 
 
 
ask turtle 17 [ 
  set label "c05" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.6 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 1 
 
  create-link-with turtle 18 
  create-link-with turtle 19 
  create-link-with turtle 20 
  create-link-with turtle 21 
  create-link-with turtle 22 
  create-link-with turtle 37 
  ] 
 
ask turtle 18 [ 
  set label "n05" 
  set nivel-de-esforco 2 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 4 
   
  create-link-with turtle 19 
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  create-link-with turtle 20 
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 37 
 
  ] 
 
ask turtle 19 [ 
  set label "d01" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 2 
     
  create-link-with turtle 22 
  create-link-with turtle 23 
 
  ] 
 
 
ask turtle 20 [  set label "c06" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 2.5 
  set nivel-de-recompensa 1.3 
  set nivel-de-punicao 4 
   
  create-link-with turtle 22 
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 37 
  create-link-with turtle 44 
   
   
    ] 
 
 
ask turtle 21 [  set label "ng00" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 1 
  set nivel-de-punicao 3 
     
  create-link-with turtle 5 
   
  ] 
 
ask turtle 22 [  set label "c07" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 2.5 
  set nivel-de-recompensa 0 
  set nivel-de-punicao 0 
   
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 37 
  create-link-with turtle 38 
   
  ] 
 
 
ask turtle 23 [  set label "c08" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.75 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 2.3 
     
   create-link-with turtle 24 
   create-link-with turtle 25 
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   create-link-with turtle 26 
 
] 
 
ask turtle 24 [  set label "c09" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.6 
  set nivel-de-recompensa 1 
  set nivel-de-punicao 1.5 
     
  create-link-with turtle 25 
  create-link-with turtle 27   
   
   
  ] 
 
 
ask turtle 25 [  set label "c10" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.75 
  set nivel-de-recompensa 2 
  set nivel-de-punicao 2.6   
  create-link-with turtle 26 
  create-link-with turtle 29   
   
   
  ] 
 
ask turtle 26 [  set label "c11" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 3.75 
  set nivel-de-recompensa 2.3 
  set nivel-de-punicao 2  
  create-link-with turtle 37 
   
   
  ] 
 
ask turtle 27 [  set label "ng01" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 1   
 
  create-link-with turtle 1 
  create-link-with turtle 0 
  create-link-with turtle 10 
 
  create-link-with turtle 30 
  create-link-with turtle 31 
 
 
   
  ] 
 
ask turtle 28 [  set label "d02" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 5 
  set nivel-de-punicao 0 
  create-link-with turtle 30 
  create-link-with turtle 32 
   
   
  ] 
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ask turtle 29 [  set label "c12" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
 
  create-link-with turtle 30 
  create-link-with turtle 31 
   
   
  ] 
 
 
ask turtle 30 [  set label "ng02" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 1 
   
  create-link-with turtle 31 
  create-link-with turtle 37 
   
  ] 
 
ask turtle 31 [  set label "a02" 
  set nivel-de-esforco 3 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 1 
  ] 
 
ask turtle 32 [  set label "a03" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 0   
  ] 
 
ask turtle 33 [  set label "c13" 
  set concursado true 
  set nivel-de-esforco 4 
  create-link-with turtle 34 
   
  ] 
 
ask turtle 34 [  set label "a04" 
  set nivel-de-esforco 5 
  set nivel-de-recompensa 3 
  set nivel-de-punicao 0   
   
  create-link-with turtle 35 
  create-link-with turtle 36 
   
  ] 
ask turtle 35 [  set label "n06" 
 
   
  ] 
 
ask turtle 36 [  set label "c14" 
 
  ] 
 
 



105 

 

ask turtle 37 [  set label "ng03" 
set nivel-de-esforco 1.6 
set nivel-de-recompensa 2.6 
set nivel-de-punicao 2.6 
 
  ] 
 
ask turtle 38 [  set label "c15" 
  set concursado true 
set nivel-de-esforco 2.5 
set nivel-de-recompensa 2 
set nivel-de-punicao 4 
   
  create-link-with turtle 43 
  create-link-with turtle 44 
  ] 
 
ask turtle 39 [  set label "n07" 
  set nivel-de-esforco 4 
  set nivel-de-recompensa 4 
  set nivel-de-punicao 0 
 
 
  create-link-with turtle 40 
 
  ] 
 
ask turtle 40 [  set label "c16" 
 
   set nivel-de-esforco 3 
   set nivel-de-recompensa 0 
   set nivel-de-punicao 3 
 
  ] 
 
ask turtle 41 [  set label "n08" 
    
  ] 
 
ask turtle 42 [  set label "a05" 
 
  ] 
 
ask turtle 43 [  set label "c17" 
 
   set nivel-de-esforco 3.6 
   set nivel-de-recompensa 2.3 
   set nivel-de-punicao 2.6 
 
  create-link-with turtle 44 
 
  ] 
 
ask turtle 44 [  set label "c18" 
   set concursado true 
   set nivel-de-esforco 4 
   set nivel-de-recompensa 4 
   set nivel-de-punicao 3 
 
  ] 
 
ask turtle 45 [  set label "n09" 
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  ] 
 
ask turtle 46 [  set label "n10" 
 
  ] 
 
 
 
 
repeat 500 
[  
  layout-spring turtles links 0.3 (world-width / (sqrt 25)) 1 
] 
 
ask turtles [ if concursado = true [set color green]      ] 
 
 
end  
 
 
 
to go 
 
 
ask turtles with [concursado = true] [ 
 
 
ask link-neighbors [ 
  set centralidade count link-neighbors 
  ] 
 
 
  let centralidades [centralidade] of link-neighbors 
  let cm mean centralidades 
 
show cm 
 
ask link-neighbors [ 
  if centralidade > cm [ 
  set nivel-de-recompensa nivel-de-recompensa * peso-centralidade 
  set nivel-de-punicao nivel-de-punicao * peso-centralidade 
  ] 
 
  ] 
 
  
    let esforcos [nivel-de-esforco] of link-neighbors 
    let recompensas [nivel-de-recompensa] of link-neighbors 
    let punicoes [nivel-de-punicao] of link-neighbors 
 
    let media-recompensas mean recompensas 
    let media-punicoes mean punicoes 
    set media-de-esforcos mean esforcos 
 
set ponderacao-final media-recompensas - media-punicoes 
 
ifelse nivel-de-esforco > media-de-esforcos and ponderacao-final > 0  
[set color 17] 
[set color 86] 
 
if nivel-de-esforco < media-de-esforcos and ponderacao-final < 0 
  [ set color 17 ] 
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ask link-neighbors [ 
  if centralidade > cm [ 
  set nivel-de-recompensa nivel-de-recompensa / peso-centralidade 
  set nivel-de-punicao nivel-de-punicao / peso-centralidade 
  ] 
 
  ] 
   
]  
 
end 


