
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Lopes, José Álvaro da Cruz de Assis, 1947-

"Neuroeconomia : Ensaio sobre a sociobiologia
do comportamento" José Eduardo Carvalho,
Edições Sílabo, 2009
http://hdl.handle.net/11067/5199

Metadados

Data de Publicação 2010

Palavras Chave Neuroeconomia, Sociobiologia, Comportamento Humano, Carvalho, José
Eduardo dos Santos Soares, 1939 - Crítica e interpretação

Tipo article

Revisão de Pares Não

Coleções [ULL-FCEE] LEE, n. 11 (2010)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-17T19:03:38Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/5199


RECENSAO 
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CARVALHO, Jose Eduardo (2009), NEUROECONOMIA - Ensaio sabre a 
sociobiologia do comportamento, Lisboa, Edi<;6es Silabo 

Este ensaio pretende analisar, corn sustenta<;ao, as raz6es pelas quais os 
economistas falham nas suas previs6es, nomeadamente nas crises verificadas 
nas economias que infelizmente, em periodos mais recentes, apresentam uma 
frequencia mais acentuada. 

As causas mais profundas podem ser encontradas, de acordo corn o autor, 
na abstrac<;ao do homo economicus, definido como ente racional que maximiza as 
suas preferencias de acordo corn o seu interesse proprio. Este elemento que 
suportou todos os desenvolvimentos da teoria neoclassica da Economia e posto 
em causa ao longo de todo o texto. 0 escritor ressalta a importancia da contribui<;ao 
dos genes e da cultura no comportamento humano, adoptando um percurso que 
integra as contribui<;6es da Sociobiologia e os desenvolvimentos da Neurociencia, 
como um campo prornissor para construir os ftmdamentos de uma nova explica<;ao 
dos fen6menos de natureza econ6mica. A Neuroeconomia, como e designada esta 
nova especialidade, estuda designadamente a forma como o cerebro se relaciona 
corn o ambiente exterior de maneira a gerar um real comportamento econ6mico. 

0 livro desenvolve-se em dezasseis capitulos, havendo uma 16gica subse
quente que torna a leitura envolvente, uma vez que e patente a constru<;ao s6lida 
e sequente desta nova disciplina. Assim, nos quatro primeiros capitulos, descre
vem-se os principais contributos das varias escolas do comportamento econ6mico. 
Saliente-se a forma interessante por que se optou para a sua escrita, ja que, a par 
de uma sintese rigorosa, apresenta as principais contradi<;6es e criticas 
reconhecidas, havendo referencias e explica<;6es de contexto hist6rico que tornam 
a leitura extremamente agradavel. 

Os tres capitulos seguintes sao dedicados ao conhecimento do individuo 
humano em tres vertentes distintas: Desenvolvimento da especie, descri<;ao da 
anatomia e das ftm<;6es cerebrais e, finalmente, como e concretizado o pensamento. 
Destaque-se em particular, os pontos respeitantes a Investiga<;ao Genetica, a 
Quimica da Regiao Cerebral ea Intelec<;ao, incorporados em cada um dos temas 
atras referidos, pelo interesse que despertam no leitor, uma vez que se comenta, 
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de forma simples e clara desenvolvimentos ou fen6menos corn caracteristicas 
naturalmente complexas. 

Os capitulos de oito a catorze sao dedicados ao consumo, ao bem-estar, 
descrevendo e explicando, corn base cientifica, algumas das patologias verificadas 
na sociedade contemporanea, nomeadamente a neuroteologia, o craving e a 
sociopatia. 

Nos dois ultimos capitulos, o autor elabora, no primeiro, sobre os prop6sitos 
da Neuroeconomia, referindo e explicitando os desenvolvimentos que permitem 
descrever de forma sustentada alguns aspectos da colabora<;ao entre as pessoas. 
0 capitula dezasseis e dedicado exclusivamente ao Neuromarketing, a sua leitura 
e simultaneamente irresistivel e perturbadora pela sensa<;ao que e transmitida da 
vulnerabilidade do ser humano em face a aplica<;ao de tecnicas publicitarias 
baseadas nos conhecimentos adquiridos recentemente pelas Neurociencias. 0 
autor relata o conjunto de experiencias que fomentam, por exemplo, as compras 
compulsivas nas grandes superficies, concluindo que " .. .Somos governados, os 
nossos cerebros moldados, os nossos gostos formados, as nossas ideias sugeridas, 
em grande medida por homens dos quais nunca ouvimos falar ... ". 

Este ensaio e uma pedra no charco que abala uma parte substantiva das 
teorias neoclassicas suportadas pelo homo economicus, ente construido muito longe 
das verdadeiras particularidades do ser humano que intervem nas reais decis6es 
econ6micas da sociedade. 0 autor nao se limita a desenvolver uma critica sem 
consequencias, uma vez que propoe uma nova abordagem para a explica<;ao dos 
fen6menos desta natureza, suportada pela nova area cientifica da Neuroeconomia, 
onde confluem os conhecimentos da Neurociencias e da Economia. 

A leitura deste livro e envolvente e de certa forma apaixonante, nao s6 pela 
forma cuidada como esta escrito e pela actualidade do tema, mas principalmente, 
pela sua estrutura, uma vez que constr6i de maneira sustentada e progressiva os 
alicerces desta nova ciencia. Esta, pois, de parabens o seu autor, ja que o desiderata 
que se propos atingir corn o trabalho apresentado, foi plenamente alcan<;ado e ate 
ultrapassado. 

Esta obra e particularmente indicada para economistas e gestores, mas a sua 
leitura e acessivel e recomendada a todos aqueles que pretendem uma explica<;ao 
rigorosa e fundamentada dos fen6menos econ6mico-sociais. 
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