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Resumo 

 Este trabalho tem por objetivo identificar se a religião exerce influência sobre o 

comportamento de um agente econômico e qual é a sua natureza. A religião acompanha a 

humanidade desde tempos remotos e por diversas vezes ocupou papel central em sociedades 

e eras na história. E qual é o papel que a religião ocupa hoje num contexto da avaliação do 

fenômeno do altruísmo? Essa tem sido uma pergunta de muito interesse por parte da 

Economia Comportamental, área das Ciências Econômicas, que busca entender o papel do 

altruísmo, que é corriqueiro no cotidiano, todavia, não considerado nos modelos clássicos da 

Economia que veem os agentes, como homo economicus, indivíduos de racionalidade 

absoluta que buscam a maximização de suas funções utilidade. Na tentativa de responder 

essa pergunta a literatura econômica aliada a técnicas experimentais, jogos econômicos com 

riscos monetários reais, foram usados para entender a natureza do efeito da religião no 

comportamento de um agente econômico. O resultado empírico não encontrou evidências 

suficientes para apontar uma influência da religião diretamente, um achado interessante foi a 

relevância da reciprocidade e suas nuances. 

Palavras-chave: Economia Comportamental, Religião, Altruísmo, Jogos Econômicos. 
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Abstract 

 This academic essay has the objective of seek evidences to answer: Can religion 

affect the altruistic behavior of an economic agent? Religion walks hand-in-hand with 

humankind since the old ages and, for many times, became the protagonist of societies and 

history. What is the current role that religion occupies in an appraisement context of 

altruism? This question have been a central one for the Behavioral Economics that strives to 

acknowledge the altruism as a phenom, that happens everyday, however, was left aside in the 

classic models of Economy, that see the individuals as homo economicus, agents that have 

full rationality and seek maximize their utility. In the attempt to arrange the theoretical 

presuppositions and the empirical observations this essay reunite academic literature and 

experimental tools to answer the main question. Once the experiment took place, no 

significant evidence was found that religion appears to influence altruistic patterns of 

behavior on the subject. However, some interesting facts have been pointed towards to 

reciprocity and its implications. 

Keywords: Behavioral Economics, Religion, Altruism, Economic Games. 
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I - Revisão de Literatura 

 1.1. Introdução 

 As seções deste capítulo tem como objetivo traçar a moldura teórica necessária à 

formulação deste trabalho de monografia. O primeiro tópico abordará a questão do 

altruísmo, seguido pela temática da religião. As duas partes serão devidamente elaboradas 

com o enfoque de explicar, direcionar e referenciar os conceitos, teses e teorias no tocante à 

pergunta de pesquisa. 

 1.2. Altruísmo 

 No âmbito da teoria econômica clássica o indivíduo é tratado como homo 

economicus que é um agente que possui ampla racionalidade e faz suas escolhas de modo a 

satisfazer suas preferências e buscar o maior nível de utilidade possível. Inferências teóricas 

sobre o assunto previam hipóteses como a do carona descritas em Hardin (1968)  e Olson 1

(1968)  em que um indivíduo agindo de acordo com a racionalidade econômica sempre 2

buscaria obter o máximo de vantagens (utilidade) possível das situações. Mesmo em uma 

situação em que há a possibilidade de cooperação onde outros indivíduos contribuíssem o 

homo economicus não o faria, mas desfrutaria dos benefícios. Essa previsão teórica é testada 

no experimento realizado por Marwell e Ames (1981)  que organiza um jogo de provisão de 3

bens públicos entre estudantes universitários, no total 336 alunos, da Universidade de 

Wisconsin, sendo aplicados diversos tipos de tratamentos, onde cada tratamento abordou 

diferentes grupos de estudantes, visando testar a hipótese forte do carona. Foram aplicados 

12 diferentes tipos de tratamentos que foram desde o grupo controle a possibilidade de 

repetição com feedback. Os resultados obtidos questionam a hipótese forte do carona, eles 

concluíram que de fato existe um certo número de indivíduos que se aproveitam da situação 

!  HARDIN, G. The tragedy of the commons, Science 162, p. 1243-1248. 1968.1
 OLSON, M. Jr., The logic of collective action: Public goods and the theory of groups Schocken Books, New 2

York, 1968.
 MARWELL, G., AMES, R. Economists free ride, does anyone else? Journal of Public Economics 15, p. 295 3

- 310, 1981.  
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sem contribuir, no entanto, esse não é o comportamento padrão dos indivíduos que, no geral, 

contribuem com a provisão do bem público. 

 Contudo, ao olhar essas contribuições empíricas e a teoria é corriqueiro concluir 

que ,dentro de um arcabouço de racionalidade econômica, o fato de ser altruísta ou de ter 

alguma atitude altruísta pode parecer irracional. É necessário ampliar o campo teórico para 

entender onde o comportamento altruísta se insere dentro da racionalidade econômica, afinal 

de contas, a evidência empírica mostra um nível considerável de altruísmo nos experimentos 

que são conduzidos. Andreoni (1990)  propõe um modelo onde o altruísmo compõe as 4

preferências do agente, devido ao efeito gerado nos outros agentes, existe um fator reputação 

em jogo, por isso a obtenção de utilidade a partir desse ato, além de aprovação e reputação 

nos meios sociais. O modelo de altruísmo impuro - essa foi a nomenclatura adotada - 

mostrou-se consistente com os padrões observados em doações para caridade, enquanto que, 

os modelos que não previam essa possibilidade falharam em suas previsões. Essa porta que 

se abriu começou a mostrar que o altruísmo não é irracional, podendo ser explicado quando 

olha-se mais de perto as preferências e incentivos do agente ao tomar esse tipo de decisão. 

 Outras abordagens relativas ao altruísmo foram aparecendo e, principalmente, 

englobando conhecimento de outras áreas em busca de explicações mais robustas. O fato da 

espécie humana ter características sociais muito fortes motivou a busca por argumentos 

relacionados a isso. Fischbacher et al. (2001)  propõem um experimento de provisão de bens 5

públicos pautado nos resultados prévios de que: pessoas contribuem muito mais do que o 

previsto pela teoria econômica; a cooperação observada é heterogênea e diminui ao longo do 

tempo. Então, a hipótese a ser testada é a de que os agente são cooperadores condicionais, ou 

seja, existe um julgamento da média de contribuição do grupo antes de sua própria decisão e 

essa decisão leva em conta aspectos como altruísmo, reputação, aversão a desigualdade e 

reciprocidade. O experimento foi conduzido com 44 estudantes universitários da 

Universidade de Zurich utilizando riscos monetários reais e os resultados mostraram que, na 

!  ANDREONI, J. Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving. The 4
Economic Journal, 100, p. 464-477, 1990. 

!  FISCHBACHER, U., GACHTER, S., FEHR, E. Are people conditionally cooperative? Evidence from a 5
public goods experiment. Economic Letters, 71, p. 397-404, 2001.

�2



média, os indivíduos são cooperadores condicionais. Porém, apresentou-se uma tendência 

egoísta ao longo do tempo e existe uma fração não negligenciável de caronas especialmente 

em situações de anonimato. Conclui-se que existe um fator social, embora ele não consiga 

mudar os resultados observados anteriormente. 

 Ainda utilizando de argumentos quanto a natureza social dos agentes DeScioli e 

Krishna (2013)  versam que o altruísmo pode ser explicado pela classificação cognitiva de 6

diferentes tipo de relacionamento que moldam o comportamento decisório dos agentes. Os 

autores chegaram a um modelo em que dividiram a natureza dos relacionamentos em três 

tipos relacionais baseados na sua natureza: relacionamentos comunitários baseados em 

necessidades, relacionamentos de autoridade baseados em poder e relacionamentos 

comerciais pautados em reciprocidade. O método usado para medir altruísmo foi o jogo do 

ditador  e para cada tipo de relacionamento foi atribuída uma descrição diferente do jogo 7

para setorizar a variável chave - necessidade, poder (autoridade) e reciprocidade. Os 

indivíduos que fizeram parte desse experimento foram recrutados através de um site que 

oferece pagamento por tarefas cumpridas. Os resultados encontrados mostram que esse 

modelo tem grande capacidade preditiva em situações contextuais, ou seja, o modelo 

apresenta respostas satisfatórias em situações onde indivíduos são colocados em situações 

com um determinado contexto onde eles precisam fazer escolhas. O principal meio de 

comparação dos resultados obtidos foi o jogo do ditador controle que foi feito antes de cada 

tratamento: necessidade, poder (autoridade) e reciprocidade. Com base nessa comparação 

têm-se uma melhor dimensão dos resultados. No primeiro tratamento os indivíduos fizeram 

escolhas mais altruístas do que no experimento base e o nível de altruísmo seguiu um padrão 

diretamente proporcional com a necessidade do jogador passivo. No tratamento subsequente 

os jogadores foram submetidos a um contexto de relação de autoridade, eles participaram de 

ambos papéis tanto o de autoridade quanto o de subalterno. Os resultados mostraram que 

mesmo que hipotética uma relação baseada em autoridade, o contexto adotado foi o de uma 

!  DESCIOL,I P., KRISHNA, S. Giving to Whom? Altruism in Different Types of Relationship. Journal of 6
Economic Psychology. 34, p. 218-228, 2013. 

Jogo do ditador: jogo econômico entre dois jogadores, um ativo e um passivo, que consiste em dar uma 7

dotação inicial para um jogador (ativo) e este tem a decisão de dividir ou não essa dotação com o outro jogador 
(passivo).
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instituição militar, cujos papéis de autoridade e subordinado eram a base do jogo. O 

experimento demonstrou como esse arranjo afeta o comportamento decisório dos indivíduos 

que apresentaram maior tendência altruísta para com autoridades do que para com 

subalternos. O último tratamento, o da reciprocidade, visava explorar o contexto de uma 

relação comercial onde o jogador decidia quanto dinheiro dar ao outro jogador mediante os 

bens que este ofertava. Apesar de não existir nenhum elemento que obrigasse as partes a 

cumprir o prometido, os comportamentos dos jogadores foram afetados e emularam quase 

que fielmente o que acontece no cotidiano. Altruísmo não foi observado nesse tratamento, os 

resultados demonstraram que as relações de troca foram estritamente comerciais. A análise 

conjunta dos experimentos ressalta uma tendência comum entre os tratamentos de ter maior 

nível de altruísmo comparado aos experimentos-base. Os autores apresentam duas 

explicações para tal fenômeno: que isso parece indicar que é mais difícil incentivar egoísmo 

do que altruísmo ou que é intrínseco ao jogo do ditador a motivação a baixas contribuições 

ao jogador passivo. 

 A intersecção de outras áreas do conhecimento na explicação de fenômenos 

econômicos vem agregando muitas nuances antes não consideradas. Teses provenientes da 

Biologia foram usadas para descrever o efeito altruísta dos agentes em Ben-Ner e Kramer 

(2011)  consideram que o altruísmo está ligado ao papel exercido por diferentes grupos de 8

pessoas no sucesso reprodutivo do indivíduo. Os diferentes grupos são divididos em: 

familiares, colaboradores, competidores e neutros. A amostra foi composta de 222 calouros 

da Universidade de Minnesota sendo submetida a questionários sobre suas habilidades 

cognitivas e personalidade. Eles foram submetidos ao jogo do ditador com o tratamento 

baseado na tese dos autores, que consistia em apresentar para cada participante 91 fotos de 

indivíduos que vinham com uma legenda descritiva como: ele é alto, ele é argentino, ele é 

meu cunhado. Logo depois, era apresentado para os participantes a divisão dessas pessoas 

das fotos de acordo com os grupos estudados (familiares, colaboradores, competidores e 

neutros), aí sim as pessoas da amostra faziam suas decisões dentro jogo do ditador. O nível 

de altruísmo diminuiu a medida que a proximidade do indivíduo quanto ao grupo diminuía, 

!  BEN-NER, A. KRAMER, A. Personality and Altruism in a Dictator Game: Relationship to Giving Kin, 8
Collaborators, Competitors and Neutrals. Personality and Individual Preferences. 51, p. 216-211, 2011.
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ou seja, quem potencialmente poderia ajudá-lo recebeu maior doação, sendo que em 50% 

dos casos nada foi dado aos “competidores”. 

 No campo do estudos evolucionários sobre o papel do altruísmo, este foi considerado 

crucial para a formação de sociedades, Fehr e Gacther (2002)  discutem a cooperação entre 9

indivíduos sem qualquer relação genética, por meio do mecanismo de punição altruísta como 

chave para entender esse tipo de cooperação. Um experimento foi realizado com 240 

estudantes da Universidade de Zurique e do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique para 

a provisão de um bem público com riscos monetários reais e aplicação de dois tratamentos: 

com a possibilidade de punição e sem punição. As decisões eram feitas de maneira anônima 

e simultânea e o resultado era revelado aos participantes - o valor da doação dos outros. Para  

o grupo tratamento abria-se a possibilidade de punir. Tal escolha não resultava em ganho 

nenhum, pelo contrário, pagava-se pelo direito de punir, portanto, a escolha de fazê-lo tem 

um caráter futuro e possivelmente didático. Criou-se um incentivo para que jogadores 

egoístas contribuíssem com a provisão do bem público, ou seja, a decisão de punir enseja um 

ato altruísta para as próximas interações. Os resultados dessa pesquisa mostraram que 84,3% 

dos participantes foram punidos ao menos uma vez, desse total 72,4% das vezes as punições 

foram infligidas em indivíduos que contribuíram com valores abaixo da média do grupo 

sendo executado por pessoas que contribuíram com valores acima da média. As conclusões 

foram que as punições tiveram caráter de incentivo ao altruísmo, visto que pela possibilidade 

de ocorrer a punição, a cooperação entre os participantes aumentou e quando o tratamento 

punitivo era retirado do jogo o investimento para prover o bem público diminuía 

vertiginosamente. 

 Nesse ponto podemos caracterizar o altruísmo e estabelecer relações entre os artigos 

abordados nessa seção. Em primeiro lugar, altruísmo não pode ser considerado um 

comportamento irracional do ponto de vista do homo economicus apesar de, numa primeira 

vista, parecer. Contudo, um olhar mais minucioso revela que indivíduos buscando maximizar 

o seu bem-estar podem ser altruístas sem violar essa condição, desde que suas preferências e 

utilidade estejam voltadas a isso. Como, por exemplo, levar em conta a perspectiva temporal 

 FEHR, E., GATCHER, S. Altruistic Punishment in Humans. Nature. 415, p. 137-140, 2002.9
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de cooperar agora para obter vantagens mais tarde. Em Andreoni (1990) existe o aspecto da 

reputação em jogo numa decisão altruísta, em Fischbacher et al. (2001) os indivíduos 

cooperam baseado nas escolhas dos outros, existe um fator de reputação e aversão a 

desigualdade. DeScioli e Krishna (2013) e Ben-Ner e Kramer (2011) abordam aspectos 

relacionais e Fehr e Gatcher (2002) trazem o argumento social de punição que leva os 

agentes a cooperar. A gama de explicações sobre a motivação altruísta é grande e suas 

justificativas parecem estabelecer conexões lógicas com o comportamento dos agentes, uma 

vez que experimentos envolvendo jogos econômicos apesar de sempre existirem caronas a 

prevalência é de cooperação. A conclusão extraída dessa seção é a de que apesar do 

fenômeno do altruísmo não ser previsto pela teoria econômica clássica as teses teóricas que 

surgiram são robustas e consistentes para sustentar o caráter racional presente nesse 

comportamento. Altruísmo é um ato de abnegação e o importante, academicamente falando, 

é encontrar os motivos que levam a esse comportamento, em consonância com a linha de 

pesquisa adotada na economia comportamental que visa agregar outras áreas do 

conhecimento para resultados cada vez mais completos. 

 1.3. Religião 

 A definição de religião que será usada nesse trabalho é a de que religião é um 

caminho para Deus, onde Deus não será estritamente definido por ser grande a diversidade 

de suas correspondências nas mais diversas religiões praticadas ao redor do mundo. Das 

religiões politeístas às monoteístas vários deuses são apresentados. Esse “caminho” então é a 

religião que estabelece um conjunto de regras e normas para que os seus seguidores vivam e 

se comportem de maneira a percorrer o caminho em direção ao seu Deus. De modo a 

referenciar tal definição de uma maneira mais abrangente eis a seguinte citação:  

“A definição mais aceita pelos estudiosos, para efeitos de organização e análise, tem sido a 

seguinte: religião é um sistema comum de crenças e práticas relativas a seres sobre- 

humanos dentro de universos históricos e culturais específicos.”  10

 Definição retirada de Silva, E. Religião, Diversidade de Valores Culturais: conceitos teóricos e a educação 10

para a cidadania. Revista de Estudos da Religião 2, p. 1 - 14, 2004.
�6



 Em geral tais regras e comportamentos abrangem todas as dimensões da vida de um 

religioso e esses preceitos estão permeados com a moral e ética pregada por cada religião. 

Em sua maioria, os conceitos primordiais que regem esses códigos morais são bondade, 

amor, solidariedade, compaixão, piedade, perdão, ou seja, um conjunto de bons costumes e 

bons valores que orientam os seguidores a uma vida piedosa perante a sociedade. Exemplos 

quanto a essa conduta não faltam na Bíblia  - que é a literatura básica do cristianismo - os 10 

mandamentos, as exortações dos profetas e os ensinos de Jesus Cristo tem um imperativo de 

bons costumes e piedade.  

 Bons exemplos de como a religião influi no comportamento dos fiéis não faltam, 

como os exemplos de Jesus Cristo para os cristãos onde tanto denominações protestantes 

quanto os católicos se empenham em trabalhar em prol da sociedade com escolas, hospitais, 

orfanatos e outras formas de ajuda. Podemos tomar como exemplo a passagem em que Jesus 

Cristo se compadece do povo que o seguia e resolveu os alimentar: 

 

“E, chamando Jesus seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há três 

dias que permanece comigo e não tem o que comer; e não quero despedi-la em jejum para 

que não desfaleça pelo caminho. (…) tomou os sete pães e os peixes, e, dando graças, 

partiu, e deus aos discípulos, e estes, ao povo. Todos comeram e ser fartaram; e, do que 

sobejou, recolherem sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além 

de mulheres e crianças.” Mateus 15:32-39. 

 O engajamento dos espíritas com questões sociais como: orfanatos e casas de 

repouso, ou dos muçulmanos e as suas ordenanças quanto a solidariedade conforme 

explicitado no alcorão:  

“As esmolas são tão-somente para os pobres, para os necessitados, para os funcionário 

empregados em sua administração, para aqueles cujos corações têm de ser conquistados, 

para a redenção dos escravos, para os endividados, para a causa de Deus e para o viajante; 

isso é um preceito emanado de Deus, porque é Sapiente, Prudentíssimo.” At Taubah 9ª 

Surata v. 60. 
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 Ou ainda os judeus que separam um décimo de suas rendas para oferecer aos pobres e 

menos favorecidos como ordena a torah: 

“Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua 

terra que o SENHOR, teu DEUS, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as 

mãos a teu irmão pobre; antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, 

quanto baste para a sua necessidade.” Devarim 15:7-8. 

 Pode-se dizer que comportamentos altruístas tenham incentivos tanto, de dentro das 

próprias comunidades religiosas, pois, quando tal comportamento é apresentado indica o 

quão engajado e disposto a contribuir está o indivíduo, quanto em relação as divindades 

cultuadas que, em diversas crenças, recompensam tais comportamentos. Além dos incentivos 

positivos existe a possibilidade da punição tanto por parte da comunidade quanto da parte 

divina, não podemos descartar esse tipo de mecanismo em relação ao comportamento dos 

religiosos, como visto na seção de altruísmo indivíduos respondem a incentivos intra-grupo 

tanto de caráter relacional como de reputação, para assumir uma postura altruísta. 

 Em relação às influências que a religião pode vir a exercer sobre o comportamento, e 

as decisões altruístas dos agentes diversas razões apontam para uma interação positiva entre 

esses dois fatores, especialmente, quando existe um consenso geral de que a religião é 

benéfica para o ser humano no tocante aos seus bons valores morais e costumes tornando-os 

pessoas boas, fazendo quase que um convite à pesquisa sobre essa aproximação. Evidências 

são encontradas a começar pelo conteúdo encorajador a comportamentos pró-sociais 

presentes nos textos das maiores religiões do mundo como indicado em Monsma (2007)  e 11

Batson et al. (1993)  que são artigos que explicitam essa relação da religião para com seus 12

fiéis. Norenzayan e Shariff (2008)  discutem a origem e evolução do comportamento pró-13

social nas religiões, ao examinar diversas evidências empíricas reportam suas conclusões de 

que o efeito pró-social religioso parece ser um fenômeno um tanto quanto sectário e é 

 MONSMA, S.V. Interdisciplinary Journal of Research on Religion 3, 2007.11

 BATSON, C.D., SCHOENRADE, P., VENTIS, W.L. Religion and the individual. Oxford University Press, 12

New York, 1993.
 NORENZAYAN, A., SHARIFF, A.F. The origin and evolution of religious prosociality. Science 322, 58, 13

2008.
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observado quando a reputação está em jogo com membros de uma mesma comunidade. 

Outra conclusão é de que religião é um facilitador de comportamento pró-social em grandes 

grupos.  

 É possível encontrar artigos que relacionam religião exercendo influência sobre o 

comportamento de agentes como em doações: Flanagan (1991) , Barry (1996)  e Brooks 14 15

(2003) , onde os autores acharam uma correlação positiva entre religião e doações para 16

caridade. Existe também uma considerável literatura que utiliza jogos econômicos e 

experimentos que relacionam religião e fenômenos econômicos como religião e cooperação: 

Anderson e Mellor (2009) , frequência nas reuniões religiosas e doações para a caridade: 17

Eckel & Grossman (2003) . O ponto em comum em todos os resultados apresentados por 18

esses artigos é o efeito positivo que a religião exerce sobre os agentes em relação as 

variáveis dependentes pesquisadas. Dado as características intrínsecas às religiões é de se 

esperar que em estudos como os citados que os indivíduos religiosos tenham respostas de 

natureza mais piedosas do que indivíduos que se identificam como não-religiosos. Apesar 

dessas conclusões, esses estudos falham em abordar uma comparação entre religiosos e não-

religiosos. 

 Todavia, surgem algumas ponderações a se fazer, por exemplo, qual é a extensão do 

efeito positivo da religião sobre os diferentes níveis de engajamento que um indivíduo pode 

exercer dentro da sua fé? Nos últimos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) indica o aumento daqueles que denominam, quanto a religião, 

“não-praticantes” ou “nominais” o que denota um fraco engajamento em relação a referida 

religião. Um artigo que levou isso em conta e que é uma base teórica muito importante para 

esse trabalho pertence aos autores Brañas-Garza, et al. (2014) . O estudo selecionou uma 19

!  FLANAGAN, J. Successful Fundraising: A Complete Handbook for Volunteers and Professionals. Chicago: 14
Contemporary Books (1991).
!  BARRY, J. S. How a Flat Tax Would Affect Charitable Contributions. Backgrounder No. 1093. Heritage 15
Foundation (1996).
!  BROOKS,  A. C. Religious Faith and Charitable Giving. Policy Review 121, 2003.16
!  ANDERSON, L. R., MELLOR, J. M. Religion and Cooperation in a Public Goods Experiment. Economics 17
Letters 105, p. 58–60, 2009.
!  ECKEL, C. C., GROSSMAN, P. J. Rebate versus Matching: Does How We Subsidize Charitable 18
Contributions Matter? Journal of Public Economics 87, p.681–701, 2003.
!  BRANAS-GARZA, P., ESPIN, A.M., NEUMAN, S. Religious Pro-Sociality? Experimental Evidence from 19
a Sample of 766 Spaniards. PLoS ONE. 9(8), 2014.
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amostra de espanhóis da cidade de Granada e conduziu um estudo composto de questionários 

e jogos econômicos - jogo do ditador, jogo do ultimato  e jogo da confiança  - com a 20 21

intenção de medir o efeito da religião em quatro aspectos diferentes: denominação religiosa, 

religiosidade (medido pela assiduidade dos indivíduos nas igrejas), mudança da religião dos 

pais e a influência da religião no comportamento pró-social. Os questionários se dedicaram 

em dirimir entre denominações religiosas, graus de religiosidade e conversão religiosa e 

comportamento nos participantes para obter resultados mais acurados quanto a real 

influência religiosa. Os resultados foram que aqueles que se classificam como não-religiosos 

apresentam comportamento mais egoísta, católicos mais ativos apresentam escolhas mais 

pró-sociais do que católicos não-ativos. Outro questionamento importante é como funciona a 

relação de altruísmo em relação a indivíduos também religiosos e outros que não professam 

religião. Essa comparação é válida especialmente em países com grande tradição religiosa 

como é a Espanha, país do referido artigo, bem como no Brasil. Os resultados do artigo 

apontam alguns dados que contribuem com essa discussão, os pesquisadores chegaram a 

conclusão que indivíduos não-religiosos apresentam um comportamento mais próximo do 

esperado em um padrão racional econômico, ou seja, egoísta. Sendo mais específico, o 

estudo mostrou que a sub-amostra de indivíduos não-religiosos, cerca de 30% da amostra, é 

menos generosa cuja amostra de indivíduos que declararam professar alguma religião. Outro 

aspecto importante desse grupo é o fato de que no jogo do ultimato a mínima oferta aceita é 

em geral menor do que nos grupos religiosos, o que demonstra uma maior tendência ao 

comportamento economicamente mais racional. 

 A conclusão dessa seção é de certa forma simples, religião de fato é uma variável 

muito importante no comportamento decisório de agentes, resta saber a magnitude desse 

efeito quando isolado, afinal, como foi visto, existem uma série de outras variáveis de ordem 

biológica, psicológica e econômica que também fazem parte das considerações individuais 

de comportamento. Outro aspecto importante que é notável é a falta de estudos em culturas 

 Jogo do ultimato: consiste de dois jogadores, onde o primeiro jogador propõe uma divisão de uma dotação 20

inicial, o segundo jogador tem o papel de aceitar ou recusar a oferta. Se a divisão for aceita cada um fica com a 
parte acordada, caso contrário, nenhum jogadores recebe nada.

 Jogo da confiança: jogo econômico semelhante ao jogo do ditador, acontece em duas etapas onde os dois 21

exercem o papel ativo de propor quanto da dotação inicial será divido mas com o adendo de um ter de confiar 
no outro de forma que os dois sejam recompensados ao final.
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de diferentes matrizes históricas, as pesquisas citadas aqui majoritariamente foram realizadas 

em países desenvolvidos do hemisfério norte, é preciso maior heterogeneidade nas amostras 

para um maior poder de generalização quanto aos resultados. Esse trabalho se propõe a 

identificar efeitos que a religião pode exercer no comportamento decisório em estudantes 

brasileiros com as ferramentas providas pelos jogos econômicos com riscos monetários reais 
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II - Métodos e Procedimentos 

 2.1. Introdução 

 Agora, vamos abordar os métodos escolhidos para tentar responder ao problema de 

pesquisa. Aqui serão descritos os procedimentos adotados para realizar o experimento 

realizado na Universidade de Brasília com alunos da graduação de diversos cursos. Os 

resultados obtidos serão apresentados e discutidos no próximo capítulo. 

 Para buscar uma resposta para o questionamento que motiva esse trabalho foi preciso 

embasar todo o âmbito envolvido. Feito isso na revisão de literatura, passamos a descrever o 

caminho percorrido para empregar os métodos aprendidos para fabricar os dados necessários 

à resposta. A realização do experimento precisa de alguns elementos fundamentais que serão 

explanados: escolha da amostra, elaboração do questionário, adequar os jogos econômicos 

que serão usados para os tratamentos aqui empregados. 

 2.2. Amostra 

A amostra escolhida para esse trabalho foi a de estudantes de graduação da 

Universidade de Brasília, essa escolha foi motivada pela restrição financeira imposta a essa 

pesquisa. No entanto, no artigo Experimental Subjects Are Not Different (2013)  os autores 22

Exadaktylos, Espín e Brañas-Garza nos trazem evidências científicas que esse tipo de 

experimento feito com amostra de alunos não carrega viés de auto-seleção que seja 

impeditivo de credibilidade nos resultados obtidos, pelo contrário, as conclusões dos autores 

afirmam a semelhança dos resultados obtidos de um experimento de jogos econômicos 

aplicado para estudantes e voluntários que não fossem estudantes. Os achados foram 

indicativos de que apesar da diferença das amostras observou-se um padrão em comum, o 

que enfraquece a tese do viés de auto-seleção nas amostras compostas apenas por estudantes, 

como é o caso dessa pesquisa. Por conseguinte, além da limitação financeira a limitação de 

!  EXADAKTYLOS, F., ANTONIO, M. & BRANAS-GARZA, P. Experimental subjects are not different. 22
Scientific Reports (3), 1213, 2013.
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pessoal e de tempo tornam a escolha de outra amostra que não seja a de estudantes muito 

improvável do ponto de vista de uma monografia de conclusão de curso de graduação. 

 2.3. Questionário 

Os alunos que atenderam ao convite de participar do experimento foram 

encaminhados para uma sala onde a equipe de aplicação dos questionários os entregou e deu 

orientações gerais para o preenchimento do questionário - disponível no apêndice A deste 

trabalho. A primeira parte do questionário contempla informações sócio-econômicas do 

indivíduo, além de informações sobre sua religião e uma proxy para nível de 

comprometimento com a religião, ou religiosidade. A segunda das cinco partes do 

questionário aborda questões relativas ao altruísmo da pessoa e do seu comportamento frente 

a situações que propiciem cooperação. A parte seguinte faz uma avaliação da felicidade do 

indivíduo e na próxima seção as perguntas são referentes a situações de honestidade e 

novamente sobre altruísmo. Na última parte do questionário a temática das questões serve o 

nível de aversão ao risco do participante. O questionário foi elaborado e aplicado em 

consonância com a prática da literatura experimental, Dreber, et al. (2014)  que aplicam um 23

questionário para revelar as preferências sociais dos participantes e depois fazem o jogo do 

ditador. Ben-ner e Kramer (2011) fazem um questionário mais amplo com informações sobre 

informações pessoais, personalidade e propensão a doar das cobaias para depois submete-las 

ao jogo do ditador. Por fim, Brañas-Garza, et al. (2014) trazem um questionário muito 

completo que foi de grande inspiração para formulação do survey utilizado nesse trabalho. 

 O uso de um questionário com diversas partes e até uma certa redundância nos 

aspectos relativos a cooperação e altruísmo é a de verificar a presença, ou não, dessas 

características nos participantes e a de poder corroborar o que foi verificado na parte do dos 

jogos econômicos. É muito importante ter essa referência para julgar os resultados tendo 

bases diferentes para o mesmo fenômeno o que confere credibilidade e robustez ao 

experimento como um todo. 

!  DREBER, A., FUDENBERG, D., Rand, D. G. Who Cooperates in Repeated Games? The Role of Altruism, 23
Inequity Aversion and Demographics. Journal of Economic Behavior & Organization. 98, p. 41-55, 2014.
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 2.4. Jogos Econômicos 

 Os jogos econômicos são uma ferramenta muito eficaz para a pesquisa acadêmica por 

terem o poder lúdico e a capacidade de mimetizar diversas situações, permitindo adaptações, 

tais, que se enquadram a diversas situações e teses a serem testadas de maneira satisfatória e 

inteligível. Quando o assunto é medir altruísmo a escolha padrão é o jogo do ditador, onde 

sua modelagem permite medição direta do nível de altruísta dos agentes envolvidos. 

Diversos estudos citados nesse trabalho usaram esse tipo de jogo ele será adotado nessa 

pesquisa bem como o jogo do ultimato onde alguns tratamentos poderão ser adicionados de 

forma a incrementar a busca por resultados mais robustos. 

Os jogos econômicos são propostos após as partes do questionário e foram utilizados 

dois jogos: o jogo do ditador e o jogo do ultimato. Nessa fase do experimento é informado 

aos participantes que as escolhas feitas a partir desse momento estão sob risco monetário 

real, ou seja, as decisões feitas aqui terão impacto direto na quantia de dinheiro que irão 

receber ao final do experimento, onde eles podem ganhar até R$ 5,00.  

 O jogo do ditador tem como objetivo medir altruísmo de uma maneira direta, o jogo é 

composto por dois jogadores onde um é ativo e o outro meramente expectador. Nele o 

proponente é dotado de uma quantia de dinheiro e deve decidir a quantia a ser dada para o 

seu par, qualquer quantia proposta é necessariamente aceita. Esse jogo foi realizado em três 

rodadas, onde a primeira foi de controle e as duas subsequentes apresentaram tratamentos, na 

segunda rodada foi informado ao proponente que o seu par era religioso e então ele fazia a 

escolha de quanto dinheiro deveria dar a ele. Na terceira rodada a informação dada era de 

que o par era um não-religioso. Para efeito de aplicação não havia interação entre jogadores, 

o jogo era todo feito por um único jogador 

 Os tratamentos foram aplicados também no segundo jogo aplicado: o jogo do 

ultimato. Nesse formato de jogo dois jogadores (A e B) tem de cooperar para chegar em um 

resultado bom para os dois, sua dinâmica acontece da seguinte forma: o proponente é dotado 

de uma quantia de dinheiro e tem de fazer uma proposta ao jogador B de como dividir esse 
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montante, o jogador B, por sua vez, deve aceitar ou rejeitar a oferta do jogador A. Caso ele 

aceite a divisão do dinheiro é feita, caso ele não aceite nenhum dos jogadores ganham nada 

do montante oferecido a princípio. Esse jogo foi feito colocando o participante nos dois 

papéis, dos jogadores A e B, além de ter sido submetido aos tratamentos de jogadores 

religiosos e não-religiosos.  

A escolha da utilização de jogos econômicos é justificado pela maneira lúdica com 

que são abordados fenômenos como o altruísmo e a cooperação entre pessoas, sendo que 

tratar tais variáveis diretamente carrega uma miríade de viés que torna os resultados 

inviáveis. Quando ocorre a aplicação de jogos, especialmente com o fator de risco monetário 

real, é possível envolver o participante num estado mental mais próximo da realidade com 

que essas escolhas e tais comportamentos acontecem no mundo real. Além disso, os jogos 

econômicos tem sido instrumental escolhido pela maioria dos pesquisadores que estudam 

fenômenos sociais das mais diversas áreas do conhecimento: biologia, psicologia, sociologia 

e é claro economia. Dos artigos citados neste trabalho esses utilizam o ferramental de jogos 

econômicos: Gino, et al. (2013) , Dreber, et al. (2014), DeScioli e Krishna (2013), Ben-Ner 24

e Kramer (2011), Berkman, et al. (2015) , Brañas-Garza, et al. (2014) e Henrich et al. 25

(2014) . Todos eles usam esse tipo de ferramenta por proporcionar o mindset necessário 26

para obter as respostas comportamentais reais dos indivíduos enquanto estudados. 

 2.6. Aplicação do Experimento 

 O experimento foi aplicado no campus Darcy Ribeiro e FCE da Universidade de 

Brasília entre os dias 14 e 28 de junho de 2016 com alunos da graduação dos mais diversos 

cursos. O experimento consistiu na aplicação do questionário, aplicação do experimento e 

remuneração dos participantes. Os fundos para a pesquisa foram arrecadados a partir de 

doações feitas a partir de um jantar beneficente realizado pelo autor deste trabalho.  

!  GINO, F., AYAL, S., ARIELY, D. Self-Serving Altruism? The Lure of Unethical Actions That Benefit 24
Others. Journal of Economic Behavior & Organization. 93, p. 285-292, 2013.
!  BERKMAN, E., LUKINOVA, E., MENSHIKOV, I., MYAGKOV, M. Sociality as a Natural Mechanism of 25
Public Goods Provision. PLoS ONE. 10(3), 2015.

 HENRICH, J. et al. Markets, Religion, Community Size and the Evolution of Fairness and Punishment. 26

Science. 327, 1480, 2010.
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 No total 240 estudantes participaram da pesquisa sendo 119 participantes do gênero 

masculino e 121 do feminino, com média de idade de 20,24 anos. A remuneração média 

ficou em R$ 2,91 - no total de R$ 5 possíveis - e no total cerca de R$ 720,00 foi distribuído 

aos participantes sendo que a maior remuneração foi de R$ 4,70 e a menor de R$ 1,61. 

 Inicialmente foram espalhados pelos campus e divulgado nas redes sociais imagens 

que convocavam os alunos a participar de uma pesquisa sobre economia comportamental e 

que eles seriam remunerados por isso. Contudo, a estratégia não foi bem sucedida, e foi 

necessário abordar os alunos de forma direta, indo as aulas que eles frequentavam. A 

aplicação era simples e consistia em cada indivíduo responder as questões de maneira 

individual. Na parte dos jogos um pequeno texto instruía sobre as regras e a remuneração 

máxima que poderia ser obtida, de acordo com as escolhas feitas. Foram 7 jogos e os R$ 5 

possíveis foram distribuídos nas escolhas de forma igual e direta, ou seja, quanto mais 

altruísta menor seria sua remuneração e quanto mais altruísta mais dinheiro ela poderia 

ganhar.  

 No jogo do ditador, a dotação inicial era de R$ 20,00 o participante assinalava a 

opção correspondente ao quanto doaria para uma pessoal qualquer, as escolhas poderiam 

variar de 0 a 20 sendo que só era permitido doar quantias pares. No ditador foram aplicados 

dois tratamentos, sendo o primeiro que identificava o sujeito passivo como religioso e o 

segundo que o identificava como não-religioso, esses dois tratamentos também foram 

aplicados no jogo do ultimato. O segundo jogo era aplicado de maneira semelhante sendo 

que agora o indivíduo tinha de fazer uma escolha ciente de que o outro jogador poderia 

aceitar ou não.  Nesse jogo foram realizados quatro rodadas: a primeira a versão controle, a 

segunda e a terceira usando os tratamentos (religioso e não-religioso) e o último a forma 

passiva, ou seja, agora o jogador escolhia se aceitaria ou não uma proposta de divisão do 

dinheiro. Para maiores esclarecimentos o questionário está presente no apêndice desse 

trabalho e os resultados serão descritos no próximo capítulo. 
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III - Resultados e Discussão 

  

 3.1. Introdução 

 Esse capítulo final trará o clímax da pesquisa que consistiu em transformar e traduzir 

a literatura usada, as ferramentas aprendidas e o experimento realizado em números e 

informação que será a base para responder a pergunta motivadora dessa pesquisa: a religião 

exerce influência sobre o comportamento altruísta de um agente? 

 3.2. Resultados 

 O questionário aplicado aos participantes contemplou vários temas para formar uma 

base de dados ampla de forma que ao modelar as variáveis explicativas do modelo usado 

haveriam diversas opções e abordagens. Além das informações básicas e da variável de 

maior interesse que é a religião, as perguntas inquiriram sobre reciprocidade positiva, 

reciprocidade negativa, altruísmo, auto-estima, dilemas éticos e de racionalidade econômica. 

 Antes da modelagem econométrica é possível extrair dados de grande relevância para 

este trabalho. Dos 240 estudantes que participaram 71,25% ou 171 concordam que “a 

maioria das pessoas mente quanto podem se beneficiar da mentira”, enquanto que 77,5% 

discordam que “a maioria das pessoas é honesta”. Esses dois apontamentos ilustram um 

momento onde as pessoas, no geral, têm reservas quanto a confiar na honestidade das 

pessoas e corroboram essa descrença apontando que a mentira é um meio usado pela maioria 

na eminência de obter alguma vantagem. 

 Medindo a satisfação em relação a vida dos estudantes 160 deles (66,67%) se dizem 

satisfeitos com suas vidas contra 53 (22,08%) insatisfeitos e 27 (11,25%) neutros. Quando 

perguntados em relação a satisfação com a vida de outras pessoas as respostas foram: 

15,83% acham que elas estão insatisfeitas, 27,5% acreditam que elas estão indiferentes e os 

outros 56,67% apontaram elas estão satisfeitas com suas vidas. Em relação aos participantes 

exercerem alguma atividade voluntária 36,25% fazem algum tipo de trabalho nesse sentido. 
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 Foi pedido aos participantes que descrevessem seu maior defeito e sua maior 

qualidade, os defeitos com maior frequência foram: ansiedade, preguiça, procrastinação e 

egoísmo, as qualidades mais citadas foram: paciência, honestidade, inteligência e 

determinação. 

 Olhando para os dados provenientes do experimento sobre religião temos algumas 

primeiras impressões dos 240 estudantes que responderam o questionário 136 (56,7%) 

declaram professar algum tipo de religião, dentre eles 91 (66,9%) responderam que 

frequentam sua Igreja pelo menos uma vez ao mês. Essa é uma variável de interesse já que 

quanto maior a frequência maior a média de contribuição no jogo do ditador como 

demonstra a tabela 1 a seguir: 

Tabela 1: 
 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 

 Apesar do valor correspondente a opção “uma vez ao mês” uma tendência crescente 

se apresenta, ao menos nas médias, para essa variável em relação ao jogo do ditador, cuja 

especificidade melhor representa o nível de altruísmo do indivíduo.  

 Outros aspectos abordados em relação a religião foram os de mudança de religião e 

religião dos pais. No quesito mudança, 98 estudantes (40,83%) o fizeram e dentre eles 9,18% 

foram de não-religiosos para alguma religião e os outros 90,82% se tornaram não-religiosos. 

Quanto às famílias e suas religiões, 82 (34,17%) o estudante e seus pais professam a mesma 

fé enquanto que em 16 famílias (6,67%) nenhum membro - entre o participante e seus pais - 

são religiosos. Em relação a distribuição das religiões na amostra vamos às tabela 2, 3 e ao 

gráfico 1. 
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 Jogo do Ditador/Frequência Igreja

Frequência Nunca 
(19)

Menos de uma 
vez ao mês (25)

Uma vez ao 
mês (24)

Uma vez por 
semana (61)

Todos os 
dias (6)

Média Doação 8,526 9,2 8,25 8,819 10,333



Tabela 2: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 

Tabela 3: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 

Gráfico 1: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 
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Distribuição das religiões por participantes, pais e mães
Não-religioso(a) Católico(a) Espírita Evangélico(a) Outras religiões

Participantes 104 76 13 40 7
Pai 61 105 11 29 6
Mãe 23 121 19 46 8

Distribuição de religião por gênero dos participantes
Não-religioso(a) Católico(a) Espírita Evangélico(a) Outras religiões

Masculino 51 36 9 22 3
Feminino 53 40 4 18 4

Não-religioso(a) Católico(a) Espírita Evangélico(a) Outras religiões



 As variáveis dependentes que foram usadas nesse estudo foram obtidas a partir das 

escolhas dos agentes do quanto da dotação inicial eles doariam ou fariam a proposta para o 

outro jogador, nos casos do jogo do ditador e do jogo do ultimato respectivamente. Algumas 

informações descritivas serão fornecidas pelos gráficos 2 e 3. 

Gráfico 2: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 
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Gráfico 3: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 

 A média de doações no jogo do ditador foi de 8,867 com desvio-padrão de 3,08 

enquanto que no jogo do ditador a média foi de 10,017 e o desvio-padrão de 1,839. A menor 

variabilidade no jogo do ultimato se deve à sua natureza que tem um papel ativo do outro 

jogador, pois se ele não aceitar a proposta ambos os jogadores ficam sem dinheiro. 

Agregando os dados temos: 

Tabela 4: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 
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2 4 6 8 10 12 14 16 20

Categorização Variáveis Dependentes (DG e UG)

Categorias <10 10 >10

Jogo do Ditador 57 177 6

Jogo do Ultimato 22 189 29



Essa agregação foi usada no modelo econométrico e representa os participantes de acordo 

com as suas doações. Doações abaixo de 10 foram rotuladas como egoístas, iguais a 10 - a 

grande maioria - como neutras e acima de 10 altruístas. 

 A análise econométrica dos resultados buscou, dentre várias informações presentes 

no questionário, extrair àquelas que trariam uma contribuição ao modelo. De modo a chegar 

em uma boa análise ceteris paribus, sem perder de vista a variável essencial a esse trabalho 

que é religião. Os jogos econômicos serviram de base para as variáveis dependentes, a 

escolha de qual quantia doar que cada participante fez tanto no jogo do ditador quanto no 

jogo do ultimato, servindo como alvo de explicação do modelo. seguindo a categorização 

supracitada por especificações do modelo logit multinomial. As variáveis explicativas 

escolhidas para compor o modelo econométrico foram: idade (age), gênero (gender), renda 

média da família (income), religião (religious), religião do pai (religionfather), religião da 

mãe (religionmother), reciprocidade positiva (positivereciprocity), reciprocidade negativa 

(negativereciprocity), crença na reciprocidade (reciprocitybelief) e auto-estima (selfesteem). 

A variável religious capta o impacto da dummy que indica se a observação corresponde a um 

indivíduo religioso (1) ou não-religioso (0), nessa fase não importa muito qual tipo de 

religião o indivíduo professa e sim se ele professa alguma delas. Os efeitos captados pelas 

variáveis referentes a religiosidade da mãe e do pai, também dummies, com a mesma 

classificação de religious, visam o aspecto do mindset que uma criação baseada em valores 

religiosos tendem a passar visando um comportamento altruísta. Outra variável dummy é a 

gender, no qual, 1 refere-se ao gênero masculino. A reciprocidade positiva e negativa e auto-

estima são índices elaborados a partir do questionário de maneira semelhante ao tratamento 

feito por Brañas-Garza, et al. (2014) onde as perguntas relativas a esses temas no 

questionário poderiam ser respondidas em uma escala de 1 a 7. A partir dessas respostas as 

diferentes perguntas sobre cada tema foram agrupadas e suas médias entram no modelo 

econométrico como índices. A escolha deles procura um efeito onde a expectativa de futura 

de que algo bom aconteça faz com que o indivíduo dê o primeiro passo, sendo altruísta, 

agora (positivereciprocity) já o oposto é capturado pela variável negativereciprocity.  
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 Foi estimado um modelo probabilístico multinomial logit por ser amplamente 

utilizado na literatura experimental e por ter apresentado melhor especificação dado a 

natureza dos dados, com a devida correção para heterocedasticidade. Além do modelo os 

efeitos marginais também foram calculados. Os resultados são apresentados a seguir na 

tabela 5 e tabela 6, as colunas indicam as variáveis dependentes, entre parênteses os erros-

padrão de cada estimativa e os asteriscos representam as estimativas estatísticamente 

significativas a 10% *, 5% ** e 1% ***. 

Tabela 5: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 
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Resultados - Logit Multinomial
DG.Control (Egoísta) DG.Control (Altruísta) UG.Control (Egoísta) UG.Control (Altruísta)

Religious -0,1121698 -0,2733109 -0,0641121 -0,1995984

(0,3499018) (1,384683) (0,5408163) (0,4569021)

Constant -0,5708516 -8,193825 -5,938824*** 1,087268

(1,34299) (5,269692) (2,131695) (2,937725)

Age -0,0057849 0,0427424 0,0600072 -0,1740251

(0,0369394) (0,0720095) (0,0433135) (0,1345522)

Gender -0,193956 0,320807 -0,3370388 1,140782***

(0,333213) (0,8829364) (0,5076821) (0,4257255)

Household.Income -0,0042206 -0,0159494 0,0143121 -0,0055916

(0,0076009) (0,0206098) (0,0121305) (0,0104903)

Religion.Father -0,0570885 0,9405881 -0,8450622 0,0712657

(0,3913915) (1,170216) (0,7876051) (0,5293602)

Religion.Mother -0,0544061 2,336458** -1,126402 -0,4850564

(0,5880064) (0,9774542) (0,9787986) (0,8930671)

Positive.Reciprocity -0,3484672** 0,3366035 -0,2573286 0,3981356*

(0,1521873) (0,4863088) (0,2263348) (0,2377228)

Negative.Reciprocity 0,2621447* -0,8798299** 0,5007548*** -0,3742107*

(0,1369132) (0,4278398) (0,1898028) (0,2222111)

Reciprocity.Belief 0,1240739 0,4588472 0,6215708* -0,0776546

(0,141833) (0,3282066) (0,3328803) (0,1850428)

Self.Esteem 0,0859753 0,2445079 -0,10421 -0,154225

(0,1269948) (0,2664538) (0,1893358) (0,1533118)
Pseudo R2 (MLogit) 0,0701 0,0701 0,1059 0,1059

240 observações



Tabela 6: 

Fonte: Dados Coletados via Questionário 

 Os resultados apresentados ilustram os dados colhidos num modelo que visou 

explicar a quantidade de dinheiro doada tanto no jogo do ditador quanto no jogo do ultimato. 

Infelizmente as variáveis explicativas, em sua maioria, não apresentaram estimadores que 

fosse estatísticamente significantes. A variável de maior interesse deste trabalho religious 

não apresentou relevância estatística em nenhuma das regressões o que indica que para esse 

trabalho que a hipótese de que religião afeta o comportamento altruísta não encontra apoio 

nas evidências empíricas, logo a segunda parte da pergunta de pesquisa não têm insumos 

para ser respondida, se não há influência não há necessidade de se determinar a direção - 

egoísta ou altruísta - ao contrário do que várias pesquisas apontam. Brañas-Garza (2014), por 

exemplo, encontra influência da religião sobre altruísmo. 
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Resultados - Logit Multinomial - Efeitos Marginais
DG.Control 

(Egoísta)
DG.Control 

(Egoísta)
UG.Control 

(Egoísta)
UG.Control 
(Altruísta)

Religious -0,019415 -0,0021782 -0,0024722 -0,0173678
(0,06245) (0,01276) (0,03078) (0,04108)

Age -0,0011125 0,0003817 0,0044657* -0,0156637
(0,00653) (0,00054) (0,00251) (0,01072)

Gender -0,350428 0,0031866 -0,0260967 0,1053317**
(0,05887) (0,00696) (0,03018) (0,03938)

Household.Income -0,0007168 -0,0001296 0,0008519 -0,0005768
(0,00135) (0,00021) (0,00072) (0,00092)

Religion.Father -0,123891 0,0103108 -0,0428112 0,108317
(0,06829) (0,01206) (0,03375) (0,4818)

Religion.Mother -0,0230976 0,0605273 -0,0436857 -0,0331455
(0,09747) (0,06021) (0,0309) (0,05966)

Positive.Reciprocity -0,0625092** 0,0036156 -0,0170836 0,036548*
(0,02688) (0,00403) (0,01295) (0,02037)

Negative.Reciprocity 0,0482864** -0,0081443 0,0308663*** -0,0358887*
(0,0239) (0,00562) (0,01164) (0,01899)

Reciprocity.Belief 0,0210913 0,0037221 0,0360168** -0,0105206
(0,0252) (0,00395) (0,01552) (0,01638)

Self.Esteem 0,0147628 0,0019434 -0,0050576 -0,0129549
(0,02249) (0,002) (0,01065) (0,01305)

Predict (Efeitos Marginais) 0,23062657 0,00873282 0,06091367 0,09745927
240 observações



  Analisando os efeitos marginais as variáveis que se destacaram estatisticamente 

foram: age, positivereciprocity, negativereciprocity, reciprocitybelief. As últimas três 

variáveis foram construídas a partir de perguntas feitas aos participantes que compuseram 

um índice no qual o primeiro denota a reciprocidade da pessoa por conta de uma boa ação, 

por outro lado, a reciprocidade negativa capta o contrário, logo, a disposição à retribuir uma 

ação negativa sofrida e a terceira exprime a crença dos agentes na reciprocidade, seja ela de 

qualquer natureza. O que chama muito a atenção são os sinais de positive e 

negativereciprocity já que o esperado seria que eles fossem inversos aos resultados, mas esse 

é o efeito marginal agregado da regressão multinomial. 

 3.3. Discussão 

 A religião exerce influência sobre o comportamento altruísta de um agente? Este 

trabalho encontrou evidências, de que não, para a amostra usada religião não despontou 

como uma variável capaz de explicar a composição da escolha dos agentes nos jogos 

econômicos propostos. Em direção não comum com vários estudos apresentados por esse 

trabalho não foi encontrado embasamento econométrico que servisse de base para essa 

afirmação. Não obstante, um achado interessante desse trabalho foi o aspecto da 

reciprocidade e suas implicações como fatores relevantes para explicar o comportamento dos 

agentes. Isso revela a natureza adaptativa e um senso de justiça que parecem ser intrínsecos 

aos indivíduos, como no caso da punição altruísta mostrada em Fehr e Gatcher (2002) e 

aversão a desigualdade em Fischbacher, et al. (2001) 

 Algumas questões podem ser apontadas para aprimoramento como ajustes de 

amostra, acredito que esse tenha sido um fator decisivo para esse trabalho, dificuldades com 

a obtenção de uma amostra significativa a problemas com a extratificação de uma população 

foram empecilhos enfrentados. Outra questão é a especificidade das ferramentas 

econométricas que precisam ser bem precisas pela natureza dos dados e das variáveis usadas 

(dummies e índices). Quanto a relevância dessa pesquisa é possível imaginar como as 

políticas públicas e políticas de incentivo poderiam ser mais efetivas se tivessem como alvo 

agentes de natureza mais altruísta que outros. Uma vez que houvesse um modelo capaz de 

identificar esse tipo de agente as políticas e recursos poderiam ser maximizados se colocados 
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sob os auspícios - elaboração e execução - de indivíduos que possuem fatores que 

proporcionam uma vivência mais altruísta e pró-social. 
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Apêndice 
QUESTIONÁRIO 
Parte 1 
1. Data de Nascimento: ___/___/___ 
2. Gênero: Masculino (1) Feminino (2) 
3. Estado Civil: Solteiro(a) (1), Casado(a) (2), Divorciado(a) (3), Viúvo(a) (4), União 

Estável (5) 
4. Você tem filhos? Sim (1), Não (2)  

 4.1. Se sim, quantos filhos você tem? 
5. Como você considera sua saúde? Muito Ruim (1), Ruim (2), Normal (3), Boa (4), Muito 

Boa (5) 
6. Qual é o seu estado profissional? Desempregado(a) ou não está procurando emprego (1), 

Empregado(a) (2), Servidor Público (3), Empreendedor (4), Pensionista (5). 
7. Quantas pessoas moram com você? 
8. Qual é a renda total, em média, da sua família/casa? 
 8.1 Com quanto dinheiro você contribui para a renda da sua família/casa? 
9. Qual religião você declara seguir? Não-religioso(a) (1), Católico(a) (2), Espírita (3), 

Evangélico(a) (4), Outra religião (5). 
 9.1 Com que frequência você frequenta sua igreja? Nunca (0), Menos de uma vez no 
mês (1), Uma vez no mês (2), Uma vez na semana (3), Todos os dias (4). 
 9.2 Qual é a religião do seu pai? (Indique o número da pergunta 9 para   
 responder) 
 9.3 Qual é a religião da sua mãe? (Indique o número da pergunta 9 para   
 responder) 
10. Você já mudou sua crença religiosa? Sim (1), Não (2) 
 10.1 Antes de mudar sua religião, qual religião você declarava ter? (Indique o  
 número da pergunta 9 para responder) 
 10.2 Com que idade você mudou sua crença religiosa?    
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Parte 2 
Nessa parte responda se você concorda ou discorda com as situações apresentadas. Numa 
escala de 1 a 7, onde 1 indica que você discorda totalmente, 7 indica que você concorda 
totalmente e 4 indica que você é neutro. 
1. Eu estou pronto para fazer um trabalho entediante para retribuir a ajuda de alguém. 

2. Quando sofro uma ação injusta eu procuro me vingar. 

3. Eu não me preocupo com quanto dinheiro eu tenho, o que me preocupa é que existem 
pessoas com menos dinheiro do que eu. 

4. Eu sou gentil e bom quando os outros o são comigo, caso contrário eu pago na mesma 
moeda. 

5. A maioria das pessoas mente quando podem se beneficiar da mentira. 

6. Quando eu elogio uma pessoa eu espero que ele ou ela vai me elogiar de volta. 

7. Algumas pessoas não cooperam porque elas pensam apenas nos seus próprios interesses. 
E coisas que poderiam ser bem feitas se as pessoas cooperassem dão errado por conta 
dessas pessoas. 

8. Quando chega a minha vez, depois de uma longa espera na fila do banco, eu acho que 
mereço ser atendido(a) sem pressa, com todo o tempo que eu preciso, enquanto os outros 
esperam na fila como eu esperei. 

9. Eu evito ser mal-educado porque eu não quero que outros sejam rudes comigo.  

10.  A maioria das pessoas é honesta. 

 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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11. Haverão mais pessoas que não vão trabalhar se a previdência social se desenvolver. 

12. Se eu sofrer por conta de um terrível engano eu vou me vingar o mais rápido possível, 
sem me importar com os custos. 

13. Geralmente eu dou esmola para pedintes na rua que precisam. 

14. Se alguém é prestativo comigo eu fico contente de ajudá-lo(a). 

15. Se alguém me faz o favor de emprestar dinheiro, eu sinto que devo devolver algo a mais 
do que eu devo. 

16. Eu não me comporto mal com outras pessoas para evitar que elas se comportem mal 
comigo. 

17. Se eu vejo alguém jogar fora uma bituca de cigarro na mata no período da seca, com 
certeza eu irei repreendê-la. 

18. Eu acredito ser uma pessoa valiosa, ao menos em comparação com outras. 

19. Eu acredito ter muitas virtudes. 

20. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto outras pessoas. 

21. Eu tenho um atitude positiva quanto a mim. 

22. Quando preciso lidar com um problema eu, geralmente, estou confiante de que vou 
conseguir encontrar uma solução. 

 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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23. Quanto eu trabalho em equipe, geralmente, sou o líder. 

24. As pessoas que me conhecem confiam em mim. 

25. Em minha família, eu sou a pessoa para quem eles vem pedir ajuda. 

26. Entre os meus amigos eu sou a pessoa para quem eles vem pedir ajuda. 

27. Eu ajudaria uma pessoa mesmo sabendo que eu ela não faria o mesmo por mim. 

Parte 3 
Em uma escala de 1 a 7, onde 1 significa completamente insatisfeito, 7 completamente 
satisfeito e 4 é o ponto neutro. 
1. No geral, o quão satisfeito você está com a sua vida? 

2. No geral, quanto você acha que as outras pessoas estão satisfeitas com suas vidas? Pense 
em uma pessoa comum. 

Parte 4 
Escolha apenas uma opção: 
1. Se alguém me ofende: 
 (a) Eu fico nervoso e ofendo de volta, mas, discretamente. 
 (b) Eu fico nervoso, mas tento me acalmar e ignorar. 
 (c) Eu fico nervoso e tento, rapidamente, devolver a ofensa. 
 (d) Eu não fico nervoso. 
2. Se você vê alguém importunando os outros, o que você faz? 
 (a) Eu, rapidamente, interfiro e ajudo as pessoas. 
 (b) Eu ofereço ajuda depois. 
 (c) Eu não interfiro quando eu sinto que não é meu papel intervir nos   
 problemas dos outros. 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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3. Imagine que em uma corrida de cavalos com três participantes A, B e C. Você apostou 
muito dinheiro no cavalo A. Os cavalos A e B são os melhores, enquanto que o cavalo C 
é, de longe, o mais lento. Andando pela pista você percebe que as portas que se abrem no 
início da corrida estão trancadas e ninguém percebeu isso. Você sabe que deixar a porta 
trancada causará um atraso de 5 segundos para o cavalo cuja porta está fechada. 
Ninguém poderia saber o que você fez, ou deixou de fazer, logo, o que você faria, qual 
porta você destrancaria?  

4. Enquanto você espera em uma fila você observou que alguém cortou a fila para ser 
atendido antes que você, como você reagiria? 

 (a) Ficaria com raiva e diria a ele ou ela para respeitar a fila. 
 (b) Ficaria com raiva mas deixaria para outros confrontá-lo(a) 
 (c) Não ficaria com raiva, afinal é claro que tal comportamento não é correto. 
5. Quantos amigos de verdade você diria ter? 
 5.1 Se você tivesse R$ 1.000,00 (mil reais), para quantos amigos você  
emprestaria seu dinheiro? 
 5.2 E se você tivesse R$ 10.000,00 (dez mil reais)? 
6. Você foi vítima de algum crime ou assalto no último ano? Sim (1), Não (2). 
7. Você é voluntário ou membro de alguma organização voluntária, por exemplo, ONG’s, 

Partidos Políticos, Atlética, C.A., Grupos de igreja…? Sim (1), Não (2). 
 7.1 Se sim, quanto tempo na semana você dedica a essas atividades? 
8. Qual é o pior defeito que você tem?  

________________________________________________________________ 
9. Qual é a melhor qualidade que você tem?  

________________________________________________________________ 

Parte 5 
1. Uma moeda é jogada para cima. Escolha qual das alternativas abaixo você preferiria: 
 (a) Você ganha R$ 1.000,00 (mil reais), independente se der cara ou coroa. 
 (b) Você ganha R$ 2.000,00 (dois mil reais) se der cara e nada se der coroa. 
2. Escolha uma das alternativas a seguir: 
 (a) Pegar um bilhete da loteria com 80% de chance de ganhar R$ 45,00   
(quarenta e cinco reais) e 20% de chance de não ganhar nada. 
 (b) Ganhar R$ 30,00 (trinta reais). 

(a) Cavalo A (e) Cavalos B e C

(b) Cavalo B (f) Cavalos A e C

(c) Cavalo C (g) De todos os Cavalos

(d) Cavalos A e B (h) De nenhum dos Cavalos
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3. Você aceitaria o acordo a seguir? Nós jogamos uma moeda para cima, se cair cara você 
ganha R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e se der coroa você perde R$ 1.000,00 (mil 
reais): Sim (1), Não (2). 

4. Escolha um das duas opções (hoje ou amanhã) nas alternativas a seguir: 
1. Receber R$ 5,00 hoje ou receber R$ 5,00 amanhã? Hoje (1), Amanhã (2). 
2. Receber R$ 5,00 hoje ou receber R$ 6,00 amanhã? Hoje (1), Amanhã (2). 
3. Receber R$ 5,00 hoje ou receber R$ 7,00 amanhã? Hoje (1) Amanhã (2). 
4. Receber R$ 5,00 hoje ou receber R$ 8,00 amanhã? Hoje (1) Amanhã (2). 
5. Receber R$ 5,00 hoje ou receber R$ 9,00 amanhã? Hoje (1) Amanhã (2). 
6. Receber R$ 5,00 hoje ou receber R$ 10,00 amanhã? Hoje (1) Amanhã (2). 

5. Escolha uma das duas opções em cada alternativa: 
1. Receber R$ 150,00 em um mês ou receber R$ 150,00 em sete meses? (1), (7). 
2. Receber R$ 150,00 em um mês ou receber R$ 170,00 em sete meses? (1), (7). 
3. Receber R$ 150,00 em um mês ou receber R$ 190,00 em sete meses? (1), (7). 
4. Receber R$ 150,00 em um mês ou receber R$ 210,00 em sete meses? (1), (7). 
5. Receber R$ 150,00 em um mês ou receber R$ 230,00 em sete meses? (1), (7). 
6. Receber R$ 150,00 em um mês ou receber R$ 250,00 em sete meses? (1), (7). 
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Parte 6 
Nessa parte você vai tomar decisões que envolvem dinheiro real, ou seja, cada decisão sua a 
partir de agora vai implicar em ganhar mais ou menos dinheiro. O dinheiro que você vai 
receber ao final dessa pesquisa vai depender de 7 decisões, todas elas serão independentes 
uma das outras. Você vai ter que tomar as decisões que você prefere em cada situação, sem 
levar em conta decisões tomadas em outras situações.  
Todas as decisões tomadas aqui não serão atribuídas a você posteriormente, nós garantimos 
total privacidade e que as respostas permanecerão anônimas. 
Os valores expressos nas situações propostas não correspondem ao valor da remuneração 
final, eles servirão de base de cálculo e a remuneração total máxima desse experimento será 
de R$ 5,00 (cinco reais). 
1. Para essa decisão você tem R$ 20,00 (vinte reais) para dividir entre você e uma outra 

pessoa. Desse montante você pode mandar tudo, nada ou uma parte para a outra pessoa. 
Obviamente a parte que você mandar você estará abrindo mão dela. Quanto dinheiro 
você deseja enviar para essa pessoa? Circule na tabela o valor, você só pode escolher 
quantias pares. 

2. Agora você tem a mesma situação da decisão anterior, mas, agora, você sabe que a 
pessoa com quem você vai dividir, ou não, seu dinheiro é religiosa. Sabendo disso, qual  
é montante de dinheiro você vai mandar para ela? 

3. Repetindo a mesma situação de 1, mas, agora, você sabe que a pessoa com quem você 
vai dividir, ou não, seu dinheiro não é religiosa, ou seja, não possui nenhuma religião. 
Sabendo disso, qual é o montante de dinheiro que você vai mandar para ela? 

4. Nessa parte nós daremos para você R$ 20,00 (vinte reais) para dividir entre você e uma 
outra pessoa. Um de vocês irá propor ao outro um forma de divisão, caso essa proposta 
seja rejeitada nenhum de vocês irá ganhar nada. Por exemplo, um propõe que ele fique 
com R$ 16,00 (dezesseis reais) e envie R$ 4,00 (quatro reais), se for aceita a proposta a 
divisão é concluída, se não, nada feito, os dois ficam sem nada. Você é quem irá propor a 
divisão, quanto você vai propor enviar para a outra pessoa? Tenha em mente que se a 
pessoa recusar a sua divisão os dois ficarão sem dinheiro algum. Marque a seguir a 
quantia que você vai enviar: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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5. Vamos repetir essa mesma situação, contudo, agora você sabe que a pessoa para quem 
você vai propor a divisão é religiosa. Isso irá mudar a sua escolha? Indique sua resposta 
para essa situação: 

6. Ainda nessa situação, só que agora você vai considerar que a pessoa para quem você vai 
propor a divisão não é religiosa. Isso irá mudar a sua escolha? Indique a sua resposta 
para essa situação: 

7. Agora você é quem irá receber a proposta de divisão, cabe a você aceitar ou rejeitar a 
oferta, tendo em mente que a recusa irá deixar os dois envolvidos sem dinheiro algum 
nessa parte: 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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Outro: R$ 20 Outro: R$ 18 Outro R$ 16 Outro: R$ 14 Outro: R$ 12 Outro: R$ 10

Você: R$ 0 Você: R$ 2 Você: R$ 4 Você: R$ 6 Você: R$ 8 Você: R$ 10

Aceita (  ) Aceita (  ) Aceita (  ) Aceita (  ) Aceita (  ) Aceita (  )

Rejeita (  ) Rejeita (  ) Rejeita (  ) Rejeita (  ) Rejeita (  ) Rejeita (  )


