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Resumo 

O Paternalismo Libertário argumenta que é possível melhorar o desempenho individual, 

demonstrando claramente as alternativas de escolha. A ideia é fazer com que o indivíduo 

preste mais atenção à situação e alcance um melhor resultado com a decisão. Às vezes, a 

Arquitetura de Escolha destina-se a criar uma Tensão Cognitiva que pode resultar em mais 

atenção a informações relevantes e, portanto, produzir uma decisão melhor. Este trabalho 

analisa alguns efeitos da Arquitetura de Escolha sobre o nível de Tensão Cognitiva, e para 

isso utiliza um experimento aplicado a um conjunto de estudantes universitários. Os 

resultados mostram que a incorporação de alguns elementos que causam a Tensão Cognitiva 

pode levar, conforme o esperado, a um maior nível de atenção, melhorando o desempenho do 

candidato em um teste. No entanto, quando dois elementos são aplicados gerando Tensão 

Cognitiva, o Estresse Cognitivo (Esgotamento do Ego) foi observado e isso foi suficiente para 

piorar o desempenho. Além disso, observou-se que os melhores resultados estão relacionados 

a notas médias do grupo de alunos, mas não afetam da mesma forma todos os alunos. O 

trabalho conclui que uma Tensão Cognitiva tem um nível máximo de influência positiva no 

desempenho individual. E, através da Arquitetura de Escolhas, a Tensão Cognitiva nem 

sempre pode gerar melhores resultados para cada indivíduo. Por isso, pode não ser tão neutra 

quanto o “Paternalismo Libertário” argumenta. 
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Abstract 

Libertarian Paternalism argues that it is possible to improve individual performance by clearly 

demonstrating the alternatives of choice. The idea is to make the individual pay more 

attention to the situation and achieve a better result with the decision. Choice Architecture is 

sometimes intended to create a Cognitive Tension that can result in more attention to relevant 

information and hence producing a better decision. This work analyzes some effects of the 

Architecture of Choice on the level of Cognitive Tension and for this it uses an experiment 

applied to a set of university students. The results show that the incorporation of some 

elements that causes Cognitive Tension can lead to, as expected, a higher level of attention, 

improving the performance of the candidate in a test. However, when two elements are 

applied generating Cognitive Tension, Cognitive Stress (Ego Depletion) was observed and 

that was enough to worsen performance.  Besides that, it was noted that the improved results 
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are related to average grades of student group, but they don’t affect in the same way all 

students. The work concludes that a Cognitive Tension has a maximum level of positive 

influence on individual performance. And, through Choice Architecture, Cognitive Tension 

cannot always generate better results for every individual. So it may not be as neutral as 

“Libertarian paternalism” argues.  

Keywords: Architecture of Choices. Cognitive Tension. Behavioral Economics. 

 

JEL: D01, D91. 

 

1. Introdução 

A Economia Comportamental (EC) vem crescendo em razão da sua 

multidisciplinariedade, ao abranger estudos de diferentes áreas do conhecimento. 

Especificamente na economia, tem provocado a discussão sobre a revisão nos pressupostos 

básicos da tomada de decisões. Alain Samson (2015, p. 26) a define como “[...] o estudo das 

influências cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento econômico 

das pessoas”. 

Diferente da microeconomia tradicional, que se vale dos pressupostos da preferência 

revelada do consumidor na análise dos indivíduos (axiomas da preferência completa, 

reflexiva, transitiva etc.), a EC leva em conta seus erros sistemáticos. Nessa visão, a EC pode 

ser tomada como um campo de estudo que utiliza hipóteses menos restritivas sobre as 

capacidades humanas, como defendido por Herbert Simon (1959), ou ainda como a: 

[...] busca de um maior realismo no entendimento das escolhas individuais e 

dos processos de mercado em que se manifestam [...] [tentando] incorporar a 

seus modelos um conjunto heterogêneo de fatores de natureza psicológica e 

de ordem emocional, conscientes ou inconscientes, que afetam o ser humano 

de carne e osso em suas escolhas diárias (BIANCHI e ÁVILA, 2015, p.13). 

Logo, a EC discute escolhas consideradas subótimas na perspectiva microeconômica 

tradicional, considerando-as consequências de algumas características comuns às decisões 

humanas, entre elas a falta de atenção – no ato da escolha ou na percepção da incompletude 

das informações. Um comportamento a que estão sujeitos todos os tomadores de decisões, em 

função da capacidade humana limitada no recolhimento e organização de uma grande 

quantidade de informações (SIMON, 1979), o que para Richard Thaler (1987; 1988) 

configura uma “anomalia”, a não verificação empírica daquilo que é previsto pela teoria. 

A falta de atenção no processo decisório é explicada na EC por meio da diferenciação 

dos estados cognitivos em que o indivíduo realiza sua escolha, e tais estados podem ser 

alterados. De acordo com Kahneman (2012) pode-se melhorar o desempenho dos indivíduos 
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aumentando sua Tensão Cognitiva durante o processo decisório. Para Ariely (2008; 2010; 

2012), erros sistemáticos de julgamento podem ser causados por fatores ambientais que 

afetam o estado cognitivo dos agentes. Segundo Thaler e Sunstein (2009) é possível induzir 

os indivíduos para uma escolha condicionando arbitrariamente seus esforços cognitivos. 

Outra importante contribuição da EC foi iniciar a discussão sobre o “Paternalismo 

Libertário”, a ideia de que governo e setor privado podem ajudar os agentes a fazerem 

escolhas melhores (THALER e SUNSTEIN, 2003; 2009). Uma maneira de influenciar essas 

decisões é a adoção deliberada de uma Arquitetura de Escolhas ativa, ou seja, escolher a 

forma como o arcabouço de opções é apresentado aos indivíduos durante seu processo 

decisório (THALER e SUNSTEIN, 2009). Conquanto o papel ativo da forma de apresentação 

das opções já tenha sido assimilado pela Economia Comportamental (ARIELY, 2008; 2010; 

2012; KAHNEMAN, 2012), o “Paternalismo Libertário” como forma neutra de influência 

ainda é tema de discussão – a ideia de que é possível influenciar os agentes sem mudar seus 

parâmetros objetivos de escolha (CAMERER et al, 2003; LODGE e WEGRICH, 2014). 

Esse trabalho busca juntar esses dois temas, Tensão Cognitiva e Arquitetura de 

Escolhas, analisando um experimento desenhado para testa-las empiricamente, como forma 

de contribuir com a discussão da neutralidade das políticas nudge na perspectiva paternalista-

libertária. O objetivo geral é analisar se é possível alterar o grau de Tensão Cognitiva dos 

indivíduos para melhorar seu desempenho. O objetivo específico é avaliar se é possível valer-

se da Arquitetura de Escolhas como política neutra de “Paternalismo Libertário” para isso. As 

hipóteses do trabalho seguem a literatura da Economia Comportamental: o aumento no grau 

de Tensão Cognitiva promove melhores decisões individuais até o limite em que há Estresse 

Cognitivo (esgotamento do ego) (KAHNEMAN, 2012; ARIELY, 2012); e de que é possível à 

Arquitetura de Escolhas condicionar de forma neutra um estado cognitivo que promova um 

melhor desempenho dos agentes. 

A metodologia empírica do trabalho está baseada na elaboração e aplicação de um 

experimento que segue a ideia da Arquitetura de Escolhas, com um avaliador escolhendo 

prévia e discricionariamente as formas de aumentar a Tensão Cognitiva. Essas formas 

repetem dois testes apresentados por Kahneman (2012): (i) utilizar testes de desempenho com 

diferentes graus de legibilidade (alto ou baixo); (ii) utilizar diferentes graus de dificuldade no 

início do teste (maior ou menor). A hipótese sobre o resultado empírico do experimento toma 

como base os resultados alcançados por Kahneman (2012), de que os fatores que aumentam o 

esforço cognitivo influenciam positivamente no desempenho em ambos os casos. Como 
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forma de verificar a validade desses resultados, propõe-se uma nova aplicação do experimento 

para o mesmo conjunto de alunos, invertendo-se os grupos de tratamento e controle. 

O restante do trabalho está divido em mais quatro seções. A segunda faz uma revisão 

teórica acerca da Economia Comportamental. A terceira seção apresenta a metodologia, com 

ênfase no desenho do experimento realizado, enquanto a quarta seção discute os resultados 

encontrados. A quinta e última seção traz as conclusões do artigo. 

 

2. Revisão teórica 

Esta seção faz um breve resumo sobre a origem e as principais contribuições da 

Economia Comportamental, ao que se seguem as discussões sobre diferentes estados 

cognitivos, sobre a Arquitetura de Escolhas e a Tensão Cognitiva. 

 

2.1. Origens da EC, Arquitetura de Escolhas e Tensão Cognitiva 

Conquanto compreenda uma vasta gama de áreas, a EC abrange especialmente dois 

grandes campos de estudo, a economia e a psicologia (FRANCESCHINI e FERREIRA, 

2012). Assim, a EC discute principalmente a racionalidade humana com base na psicologia, a 

fim de analisar seus limites e os fatores que a influenciam. A EC constitui-se com uma 

alternativa de análise do processo decisório, com relação à microeconomia tradicional que 

assume a racionalidade como cálculo maximizador. Diferente da fundamentação hipotética 

dessa microeconomia, a EC busca fundamentar suas contribuições por meio de análises 

empíricas que ilustrem o comportamento sistematicamente errático dos agentes. Logo, a EC 

surge e ganha espaço constatando os limites preditivos da economia convencional.  

Herbert Simon (1959), ganhador do prêmio Nobel de Economia em 1978, foi um dos 

economistas pioneiros no estudo do comportamento, relacionando economia e psicologia. 

Promoveu críticas à ideia implícita na abordagem microeconômica tradicional sobre a 

capacidade ilimitada do cérebro humano, valendo-se da analogia do homem como máquina 

para criticar a racionalidade maximizadora. Defendeu que o indivíduo real não se preocupa 

totalmente com a escolha do melhor resultado, mas com a opção que lhe dê uma posição de 

satisfação, o que diverge profundamente do pressuposto de não-saciedade da teoria 

tradicional. De acordo com o autor, o abandono do modelo tradicional permitiria um maior 

entendimento das fronteiras aos modelos teóricos sobre a tomada de decisão na economia. 

Além das limitações do cérebro humano, os agentes também teriam recursos limitados 

para auxilia-los nas decisões, por não terem à disposição ferramentas e/ou técnicas para 

realização do comportamento maximizador proposto na microeconomia. A substituição da 
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maximização pela satisfação, mais do que resolver problemas operacionais, permitiria a 

adoção de um comportamento adaptativo por parte do agente. Considerar a falibilidade 

humana permite aceitar que as informações objetivas sejam interpretadas equivocadamente, 

provocando resultados diversos dos esperados (SIMON, 1959). 

Nesse sentido, Simon (1979) defendia que a substituição do arcabouço tradicional por 

elementos que hoje são da Economia Comportamental permitiria a adoção de hipóteses menos 

restritivas sobre as capacidades humanas. Para tanto, caracterizou aquilo que denominou de 

“racionalidade limitada”, a impossibilidade de as pessoas agirem de acordo com a teoria 

microeconômica tradicional, simplesmente porque as pessoas não dispõem das funções a 

serem otimizadas, e nem possuem recursos para isso. Para o autor, a complexidade e a 

incerteza, na presença das limitações humanas, são potencializadoras dos limites 

computacionais no processo decisório – o que abre espaço para decisões equivocadas. 

Simon [...] apoiou-se em pesquisas empíricas sobre limitações cognitivas do 

ser humano para desafiar hipóteses tradicionais sobre a motivação, a 

onisciência e as capacidades computacionais do “homem econômico”. 

Apresentou a noção de “racionalidade limitada”, segundo a qual as 

limitações cognitivas forçam as pessoas a construir modelos simples de 

como o mundo funciona, com a finalidade de lidar com ele (MICHEL-

KERJAN e SLOVIC, 2010, p. 3). 

Partindo dessas características, alguns pontos de questionamento perpassam a Ciência 

Econômica, sobre a capacidade humana de armazenamento e o processamento simultâneo de 

informações. Mesmo ignorando os limites dessas capacidades, há de se considerar a parcela 

de tempo que seria tomada na verificação desse volume de informações. Esses fatores, 

ignorados no tratamento tradicional sobre o processo decisório, tem sua influência 

multiplicada quando se aumentam as opções com que os agentes se deparam. Esse fenômeno 

foi denominado por Schwartz (2007) de “paradoxo da escolha”, um resultado contraintuitivo 

que mostra a relação inversa entre número de opções e satisfação dos agentes. 

Outro dos precursores da discussão conjunta entre psicologia e economia foi o 

psicólogo George Katona (1953), dando ênfase à crítica do comportamento racional descrito 

na economia como uma decisão de solução ótima aos problemas com que se deparam os 

indivíduos. Para o autor, a teoria econômica tradicional falha principalmente em dois 

aspectos. Primeiro, ao não considerar que os agentes possuem diferentes aspirações ao longo 

do tempo. Segundo, porque é incapaz de assimilar que uma mesma informação ou incentivo 

possa resultar em comportamentos distintos entre as pessoas. 
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De especial interesse nesse trabalho é a perspectiva de Katona (1974) quanto aos 

aspectos ambientais e cognitivos das decisões. A metodologia empregada na teoria econômica 

tradicional aponta que a observação de que A implica B resultará na esperança de que A causa 

B. Katona defende que essa observação não é suficiente, e que o behaviorismo teria 

demonstrado como o resultado é contexto-condicionado, tal que se deve levar em conta os 

aspectos ambientais e cognitivos nas análises de causação. Assim, se A ocorre num contexto 

X e provoca B, a ocorrência de A num contexto Y pode provocar C, mesmo que B e C sejam 

resultados diametralmente opostos, pela simples mudança contextual.  

Amos Tversky e Daniel Kahneman foram outros psicólogos importantes como 

precursores da Economia Comportamental, cujas contribuições afetaram profundamente a 

Ciência Econômica, o segundo chegando a ser laureado com o prêmio Nobel da área em 

2002. Suas principais contribuições tratam do julgamento sob incerteza, em que os indivíduos 

têm suas decisões recorrentemente viesadas pelo uso de diferentes heurísticas na tomada de 

decisão (TVERSKY e KAHNEMAN, 1974), e sobre a Teoria do Prospecto, uma continuação 

dessa contribuição anterior, contrariando os modelos tradicionais de decisão baseados na 

utilidade, inserindo variáveis ambientais e cognitivas na predição de valores a serem 

esperados pelos indivíduos (KAHNEMAN e TVERSKY, 1979). 

Na perspectiva de Franceschini e Ferreira (2012), a EC como uma junção da economia 

com a psicologia surge de uma convergência entre os pesquisadores do comportamento 

humano de ambas as áreas. A psicologia teria contribuído com o know-how obtido em 

pesquisas experimentais para estudar o comportamento humano, até então não admitido pelos 

economistas. A existência de desvios sistemáticos no comportamento humano passíveis de 

previsão pelos modelos econômicos (as “anomalias” (THALER, 1987; 1988)) teria sido a 

propulsora do diálogo entre as duas ciências, constituindo o que se conhece hoje por EC. Isso 

tem possibilitado ampliar os estudos de ambas as áreas, o que tem sido proveitoso, já que: 

Os benefícios [...] são grandes. A Economia historicamente tem se mostrado 

como uma das ciências mais abertas às contribuições advindas de outras 

áreas [...] Trabalhos de “ponte” [...] tendem a estimular a reflexão e a 

justificativa explicita de sua importância social sem com isso retirar o mérito 

de se pesquisar temas básicos. Tais vantagens, entretanto, estão 

condicionadas a esforços dos dois lados em construir problemas de pesquisa 

que abarquem questões relevantes para ambas e em aprimorar uma 

linguagem em comum (FRANCESCHINI e FERREIRA, 2012, p. 324). 
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Conquanto esses autores estivessem tratando de temas que hoje são compreendidos 

pela Economia Comportamental, ainda eram trabalhos isolados e dispersos. Por isso são aqui 

caracterizados como originários da Economia Comportamental4.  

Esse isolamento muda, principalmente, com o avanço da agenda de pesquisa de 

Richard Thaler na década de 1980 sobre as “anomalias”, fatos econômicos que a própria 

economia se mostrava incapaz de prever ou explicar, como se vê em Thaler (1987), Thaler 

(1988), Dawes e Thaler (1988) e Loewenstein e Thaler (1989). Diferente das abordagens 

anteriores, que se valiam da psicologia para criticar os pressupostos econômicos, Thaler 

mostra a incapacidade da economia em responder algumas de suas próprias questões, e é aí 

que ele recorre à psicologia na revisão do comportamento dos agentes para solucionar essas 

anomalias. Thaler recebeu o prêmio Nobel de Economia em 2017 pelos avanços promovidos 

na Ciência Econômica por meio de suas pesquisas em Economia Comportamental. 

Vários autores influenciam a moderna pesquisa em Economia Comportamental, e não 

seria possível destacar todos eles aqui. De especial interesse para esse trabalho são as 

conclusões que fazem a respeito dos diferentes estados cognitivos dos agentes durante a 

tomada de decisão. Para facilitar a exposição, segue um resumo sobre os principais resultados 

que permeiam esse campo de pesquisa, publicadas nas obras de popularização do tema, 

voltadas ao público em geral, como as de Dan Ariely (2008; 2010; 2012), Richard Thaler e 

Cass Sunstein (2009) e Daniel Kahneman (2012).  

Os três livros publicados por Dan Ariely (2008; 2010; 2012) têm como pano de fundo 

mostrar como os agentes se comportam frente a diferentes contextos cognitivos e ambientais, 

mantendo a temática da dependência contextual das decisões. Sua abordagem segue o método 

comparativo, entre a racionalidade adotada como hipótese na economia tradicional e os 

comportamentos observados em experiências da Economia Comportamental. 

Em seu primeiro livro, “Previsivelmente Irracional”, Ariely (2008) mostra a 

possibilidade de previsão dos desvios de comportamento dos agentes com relação ao esperado 

na teoria tradicional. Assim, defende que a “irracionalidade” observada é sistemática, portanto 

previsível. Logo, os erros preditivos da teoria tradicional seriam derivados de hipóteses falhas, 

o que leva à conclusão sobre a necessidade de revisão das hipóteses microeconômicas 

tradicionais. No segundo livro, “Positivamente Irracional”, Ariely (2010) mostra como 

decisões viesadas ou inconsistentes dos agentes levam-nos a superar até mesmo limitações 

físicas quando em maior grau de tensão, por conta dos efeitos cognitivos e da capacidade 
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humana de adaptação. Por fim, em seu livro sobre a “Desonestidade”, Ariely (2012) busca 

discutir comportamentos de caráter duvidoso dos agentes, em que mostra que um maior nível 

de tensão/concentração leva ao afastamento da propensão à desonestidade dos indivíduos. 

Outra importante contribuição é o livro “Nudge” de Thaler e Sunstein (2009), 

defendendo o uso de “cutucadas” (nudges) no condicionamento a melhores escolhas pelos 

agentes. Diferente de incentivos, a partir dos quais o indivíduo reage ativamente, as cutucadas 

são ações que não induzem o indivíduo à revisão de sua decisão, mas condicionam sua 

escolha através de uma influência ambiental ou cognitiva, que são percebidas 

inconscientemente, tal que os agentes acabam respondendo passivamente a elas.  

Isso é importante porque se admite que as pessoas “[...] não são Homo economicus; 

são Homo sapiens.” (THALER e SUNSTEIN, 2009, p. 7). Ou seja, os autores seguem a 

mesma crítica sobre a necessidade de revisão das hipóteses adotadas na Ciência Econômica 

sobre o comportamento humano, para algo mais realista, propondo aquilo que já é 

consolidado na psicologia, uma:  

[...] distinção entre dois tipos de raciocínio: um intuitivo e automático, 

enquanto o outro é reflexivo e racional. Vamos chamar o primeiro de 

Sistema Automático e o segundo de Sistema Reflexivo. (Em Psicologia, 

esses dois sistemas [...] são chamados de Sistema 1 e Sistema 2, 

respectivamente) [...] (THALER e SUNSTEIN, 2009, p. 21). 

Nessa lógica, uma mesma pessoa pode apresentar dois tipos de comportamento 

quando em diferentes situações, estando mais ou menos comprometida com a busca da 

solução ótima ou satisfatória, podendo agir como econo ou como humano. “Uma maneira de 

pensar sobre tudo isso é a de que o Sistema [1] Automático é uma reação instintiva, enquanto 

o Sistema [2] Reflexivo é seu pensamento consciente” (THALER e SUNSTEIN, 2009, p. 23). 

A revisão crítica ao pressuposto do homo economicus na perspectiva da EC também é 

o tema de Kahneman (2012), que discute a diferença entre os distintos estados cognitivos no 

comportamento individual do agente em seu livro “Rápido e Devagar: Duas formas de 

pensar”. Na obra, o autor apresenta várias formas de manifestação dos diferentes 

comportamentos individuais influenciados pelas mais variadas influências cognitivas, com 

ênfase na divisão analítica que promove do processo de decisão no cérebro humano.  

Tal divisão é central no livro. Kahneman (2012) propõe considerar a separação da 

“vida mental” entre o Sistema 1 (instintivo/automático) e o Sistema 2 (deliberado/oneroso). O 

primeiro é relacionado ao pensamento rápido e intuitivo. O segundo é referente ao 

pensamento mais lento pela deliberação. Conquanto seu modo de exposição sobre o 
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pensamento humano, realizado através desses dois sistemas diferentes, o autor justifica-o 

como uma simplificação metodológica, afirmando não existir tal divisão no processo de 

pensamento ou na fisiologia do cérebro humano. As atividades comandadas pelo Sistema 1 

seriam aquelas realizadas sob a condição de Conforto Cognitivo do indivíduo, enquanto as 

atividades comandadas pelo Sistema 2 seriam aquelas realizadas num estado de Tensão 

Cognitiva. Num resumo do próprio Kahneman: 

O Sistema 1 funciona automaticamente e o Sistema 2 está normalmente em 

um confortável modo de pouco esforço, em que apenas uma fração de sua 

capacidade está envolvida. O Sistema 1 gera continuamente sugestões para o 

Sistema 2: impressões, intuições, intenções e sentimentos. Se endossadas 

pelo Sistema 2, impressões e intuições se tornam crenças e impulsos se 

tornam ações voluntárias. [...] Quando o Sistema 1 funciona com 

dificuldade, ele recorre ao Sistema 2 para fornecer um procedimento mais 

detalhado específico que talvez solucione o problema do momento. [...] O 

Sistema 2 é mobilizado para aumentar o esforço quando detecta um erro 

prestes a ser cometido (KAHNEMAN, 2012, p. 23-24). 

Segundo Kahneman (2012), os economistas pensam os seres humanos, seu homo 

economicus, como comandados apenas pelo Sistema 2. O autor ainda afirma que também as 

pessoas se imaginam dessa maneira, com alto grau de racionalidade, porque pensam em 

retrospecto sobre suas ações como uma sequência racional das melhores escolhas possíveis. O 

autor propõe que na maior parte do tempo as atividades são realizadas pelo pensamento 

rápido do Sistema 1, predominante por ser automático, já que nele estão localizados os 

padrões de respostas a estímulos no ser humano. É isso que expõe o indivíduo aos erros 

sistemáticos, já que a resposta rápida não faz avaliação de opções, porque não há deliberação.  

Diversos outros autores se dedicam ao tratamento desses temas, e corroboram essas 

conclusões. Alguns insights interessantes nessa área são: (i) a possibilidade de treinamento do 

Sistema 1 para respostas mais acuradas (THALER e SUNSTEIN, 2009; SCHOEMAKER, 

2010; KARAM, 2014); (ii) o cérebro funcionar por meio de uma divisão das tarefas neurais – 

a exemplo da divisão do trabalho de Smith e da divisão do conhecimento de Hayek – com a 

especialização de determinados neurônios em tarefas específicas (ROCHA e ROCHA, 2011); 

(iii) o cérebro ser fisiologicamente dividido entre os dois sistemas discutidos, automático e 

deliberativo (CAMERER, 2010); (iv) o cérebro não ser fisiologicamente capaz de realizar 

decisões de caráter distintos, do tipo emocional ou racional, mas criar essa ilusão aparente 

para aumentar a eficiência na deliberação da escolha (OULLIER, 2010). 

Apesar dessas e outras críticas aos pressupostos tradicionais da Ciência Econômica, 

Lopes e Ávila (2013) apontam que há uma resistência ao abandono do homo economicus pela 
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necessidade posterior de ter que se alterar boa parte, senão a totalidade, da teoria. 

Comumente, com o avanço da pesquisa em Economia Comportamental, se observa a tentativa 

de modelar as variáveis comportamentais dos agentes num arcabouço de teoria tradicional, 

como se vê nos trabalhos de O'Donoghue e Rabin (1999) e Kőszegi e Rabin (2006). 

  

2.2. Arquitetura de Escolhas e “Paternalismo Libertário” 

Considerando a divisão entre humanos e econos, Thaler e Sunstein (2009) defendem 

que as cutucadas são uma forma de melhorar o resultado final das escolhas dos agentes. Sua 

argumentação é de que os econos, sendo estritamente racionais, reagem a incentivos5, mas 

não a cutucadas, porque já estariam tomando a melhor decisão possível. Os humanos, por 

outro lado, não possuindo racionalidade estrita, seriam afetados tanto por incentivos quanto 

por cutucadas, podendo ter suas decisões melhoradas através de algum mecanismo.  

Essas cutucadas, por serem diferentes de incentivos, seriam condizentes com sua 

proposta de “Paternalismo Libertário”, a ideia de que se pode influenciar o resultado das 

escolhas individuais sem induzi-las diretamente, sem impor alguma restrição ou incentivo que 

mude as preferências do agente. De acordo com Thaler e Sunstein (2003), todas as pessoas 

são obrigadas a decidir, mesmo na presença de uma opção pré-definida, já que esta teria sido 

previamente escolhida por alguém, e não muda-la implica ficar com ela (como um plano de 

saúde básico compartilhado com a empresa). Se a política de implantação de uma cutucada 

tem baixo custo e mantém a liberdade de escolha dos indivíduos, ela é condizente com a 

proposta de “Paternalismo Libertário” (THALER e SUNSTEIN, 2003; 2009). 

Uma das cutucadas sugeridas pelos autores é a utilização ativa de uma Arquitetura de 

Escolhas, a forma de desenhar como um conjunto de opções é apresentado. Thaler e Sunstein 

(2009) afirmam que diferentes desenhos na disponibilização das opções induzem a resultados 

distintos nas escolhas dos agentes, pelas diferentes configurações ambientais ou cognitivas 

que eles permitem. A política de Arquitetura de Escolha mantém as exigências como proposta 

de “Paternalismo Libertário”, baixo custo (já que qualquer desenho terá um custo associado) e 

da liberdade de escolha individual (já que cutucada difere de incentivo). 

Thaler e Sunstein (2003; 2009) defendem que num mundo de plena racionalidade o 

“Paternalismo Libertário” e a Arquitetura de Escolhas seriam irrelevantes, porque os agentes 

não seriam afetados por mudanças cognitivas ou ambientais. Logo, a argumentação lógica de 

que se valem é que, se todos forem econos, uma mudança no desenho da Arquitetura de 

                                                           
5 Incentivos estão entendidos aqui como qualquer mudança nos valores relativos dentro de um conjunto de 

opções que modifica objetivamente o cálculo de custo-benefício realizado pelo indivíduo. 
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Escolhas, enquanto cutucada, não afetaria os resultados das decisões nesse cenário. Mas, num 

mundo em que existam humanos, tais políticas poderiam promover maior bem-estar. 

Uma das críticas ao “Paternalismo Libertário” e às cutucadas foi colocada por Lodge e 

Wegrich (2014). Os autores argumentam que os pilares da Economia Comportamental, como 

a racionalidade limitada e o uso de heurísticas viesadas, entre outros, não permitem que se 

possa confiar em políticas dirigidas pelos formuladores nudge, já que eles, enquanto 

humanos, também não escapariam aos problemas cognitivos. Portanto, suas políticas também 

seriam passíveis de erro, podendo provocar resultados não-intencionais de piora das decisões. 

Esse posicionamento contrário ao "Paternalismo Libertário" se soma a outras abordagens 

críticas a essa proposta, como as Rizzo e Whitman (2008; 2009) e Wilkinson (2013). 

 

2.3. Tensão Cognitiva 

De acordo com Kahneman (2012), o aspecto cognitivo faz referência ao estado sob o 

qual o indivíduo toma suas decisões. Sua simplificação propõe dividi-lo em dois, um estado 

de conforto e outro de tensão. Em situações de conforto, quando estão guiados pelo Sistema 1, 

onde não é necessário nenhuma concentração ou esforço mental, os indivíduos apresentam 

características como bom humor e confiança. Entretanto, em situações de tensão, quando 

guiados pelo Sistema 2, onde é necessário esforço cognitivo pelo agente, o indivíduo fica 

menos criativo, menos confiante e mais disposto à deliberação no ato de escolha. Ou seja, 

nessa leitura, o grau de Tensão Cognitiva é que provocará a substituição de controle do 

Sistema 1 pelo Sistema 2 durante a execução de alguma atividade. 

O esforço cognitivo para a tomada de decisão é pequeno quando o conflito é 

baixo e acompanhado de uma sensação de prazer, enquanto é grande quando 

o conflito é alto e acompanhado de uma sensação de desprazer, fazendo com 

que a facilidade da decisão seja inversamente dependente do conflito 

(ROCHA e ROCHA, 2011, p. xvii, grifo nosso). 

Kahneman (2012) apresenta alguns testes empíricos que corroboram a hipótese da 

Tensão Cognitiva. Um deles é a elaboração de uma prova avaliativa impressa de duas 

maneiras, uma com boa resolução da impressão e outra com uma nitidez piorada 

propositadamente. Segundo o autor, o fato da prova de baixa nitidez exigir maior esforço para 

leitura acaba aumentando o grau de Tensão Cognitiva do candidato. Esse aumento leva a 

maior esforço do cérebro, acionando o Sistema 2. Kahneman (2012, p. 86) relata um 

experimento com 40 alunos divididos em dois grupos, um que recebe um teste com impressão 

normal e outro que recebe o mesmo teste com a impressão piorada. O resultado desse 
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experimento mostra que 90% dos alunos que receberam um teste com boa resolução 

cometeram algum erro, índice que cai para 35% no grupo que fez a prova de menor nitidez. 

 Outra forma de aumentar a Tensão Cognitiva numa prova seria modificar o 

ordenamento das questões. Para Kahneman (2012), se as questões tiverem graus distintos de 

dificuldade, inicia-la da questão mais fácil à mais difícil mantém o indivíduo em situação de 

Conforto Cognitivo no começo da prova, e a tensão só irá aumentar ao longo da sua 

resolução, enquanto começar da questão com maior grau de dificuldade promove a Tensão 

Cognitiva necessária para “ativar” o Sistema 2 logo no início do exame, efeito que 

transbordaria sua influência para o restante da prova. 

Essas constatações são importantes para a tomada de decisões, já que se espera que a 

predominância do Sistema 2 sobre o Sistema 1 reduza os vieses a que estão sujeitos os 

agentes. Isso permite a sugestão de práticas individuais e/ou políticas que proporcionem o 

aumento do grau de Tensão Cognitiva das pessoas. Ocorre, porém, que aumentar esse grau 

indefinidamente não irá produzir resultados cada vez mais eficientes. Há um limite para os 

retornos positivos do aumento na tensão do indivíduo. Uma vez ultrapassado esse ponto, 

ocorre o esgotamento do ego (ego depletion), um estado de Estresse Cognitivo tão forte que 

não permite o funcionamento do Sistema 2 (KAHNEMAN, 2012; ARIELY, 2012). 

Uma questão sobre a qual alertam Kay-Yut e Krakovsky (2011) é que as pessoas têm 

diferentes níveis de “irracionalidade”. Ou seja, sabe-se que elas vão errar sistematicamente, 

mas isso afetará cada uma de maneira diferente. O mesmo grau de Tensão Cognitiva pode 

fazer com que elas atinjam níveis de eficiência diferente no processo decisório. Ainda mais, 

outro ponto colocado nesse sentido, por Rocha e Rocha (2011), é que os indivíduos têm 

diferentes níveis de resistência ao aumento do grau de Tensão Cognitiva. Deste modo, um 

mesmo fator causador de tensão, além de ter um resultado distinto entre as pessoas, resultará 

num alcance do esgotamento do ego em momentos diferentes no tempo para cada uma. 

 

3. Metodologia  

Para testar empiricamente o grau de influência da Tensão Cognitiva sob o processo 

decisório dos indivíduos, realizou-se um experimento com alunos universitários em nível de 

graduação. As provas 1 (P1) e 2 (P2) para aprovação desses alunos numa determinada 

disciplina foram adotadas como testes de desempenho, impondo o incentivo necessário aos 

candidatos para que se dedicassem na sua realização. A primeira prova foi utilizada como 

teste das hipóteses apontadas, enquanto a segunda serviu como forma de verificação dos 
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resultados. O método de testar o desenho da Arquitetura de Escolhas foi a escolha prévia e 

arbitrária de diferentes tipos de prova a serem aplicadas entre os alunos. 

As provas utilizadas no experimento dividiram as observações em quatro grupos, 

resultando em quatro formatos de provas que foram disponibilizadas aleatoriamente para os 

alunos durante a aplicação da P1. São eles:  

(i) Um modelo com questões que vão de fáceis a difíceis e perfeita legibilidade, 

denominado FA (início Fácil e Alta legibilidade). Espera-se que nessa prova as 

médias sejam as menores, porque os alunos se encontraram em estado de 

Conforto Cognitivo no início da prova. Esse foi o grupo de controle do 

experimento, já que nenhum efeito de influência cognitiva foi aplicado durante 

o início da resolução da prova;  

(ii) Um modelo com questões que vão de difíceis a fáceis e baixa legibilidade, 

denominado DB (início Difícil e Baixa legibilidade), portanto possui dois 

efeitos de Tensão Cognitiva atuando conjuntamente. Não há nenhuma 

esperança teórica para os resultados desses efeitos quando aplicados 

simultaneamente, porque nesse sentido a pesquisa é exploratória. Pode-se 

esperar da teoria que dois efeitos conjuntos tornariam o indivíduo ainda menos 

propenso a erros por viés cognitivo, ou, de maneira contrária, que o excesso de 

Tensão Cognitiva possa promover Estresse Cognitivo (esgotamento do ego), 

tornando seu desempenho pior do que o do grupo controle;  

(iii) Dois modelos que alternam os efeitos cognitivos nas provas, uma com formato 

que vai das questões fáceis a difíceis e baixa legibilidade, denominado FB 

(início Fácil e Baixa legibilidade), e outro que vai das difíceis às fáceis com 

alta legibilidade, denominado de DA (início Difícil e Alta legibilidade). 

Comum a esses dois últimos modelos (FB e DA) é a esperança de que suas 

médias sejam superiores ao grupo controle (FA), mas sem se esperar qual deles 

resulte num efeito maior com relação ao outro. 

Tanto P1 como P2 tiveram cinco questões: duas questões fáceis, uma de dificuldade 

média e duas difíceis. As questões classificadas como fáceis são aquelas que requereram 

apenas definições conceituais do conteúdo da prova, e as questões classificadas como difíceis 

são as que exigem, além da definição, uma aplicação prática do conteúdo teórico. A questão 

de dificuldade média exigia do aluno que explicasse o posicionamento de um determinado 

autor sobre um acontecimento específico. Já quanto a legibilidade, utilizou-se a impressão 
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padrão para a prova de alta legibilidade, enquanto a prova de baixa legibilidade foi impressa 

no tipo rascunho e foi fotocopiada por quatro vezes até que ficasse com sua legibilidade 

comprometida. 

Dois pontos merecem destaque. O primeiro é que enquanto a primeira prova foi 

distribuída aleatoriamente entre os alunos (mas buscando proporções iguais para cada 

modelo/grupo), a segunda prova foi aplicada nominalmente para cada aluno, para que cada 

um pegasse a prova com os efeitos contrários aos que receberam na primeira prova. Tal 

procedimento buscou servir de teste contrafactual aos resultados da primeira prova, 

averiguando se as características individuais de cada aluno no primeiro teste influenciaram o 

resultado obtido, trocando-os de grupo dentro do mesmo conjunto de observação, para avaliar 

se o desempenho médio foi independente da composição de cada grupo. O segundo é que, de 

acordo com as instruções das provas, as questões deveriam ser respondidas na ordem em que 

foram apresentadas, implicando a necessidade de sempre começar o exame lendo a primeira 

questão do teste, garantindo o efeito de mudança no ordenamento das questões6. 

Cabe ressaltar as diferenças do experimento proposto com relação aos utilizados por 

Kahneman (2012). Aqui está se propondo quatro análises distintas. Duas são iguais às de 

Kahneman, com os efeitos individuais de um único fator de influência cognitiva (legibilidade 

ou dificuldade inicial). As análises três e quatro são originais, avaliando o efeito duplo da 

Tensão Cognitiva, (considerando a legibilidade e a dificuldade), cuja análise é exploratória, 

como também a realização do teste contrafactual no mesmo conjunto de observações. 

Voltando à similaridade com Kahneman (2012), foi adotado o procedimento que o 

autor propôs para a correção de provas dissertativas, avaliando questão por questão. Ou seja, 

corrigiu-se a mesma questão em todas as provas, e não aluno por aluno (quando se corrige 

todas as questões de uma prova antes de passar à próxima). Tal método busca excluir a boa 

(ou má) influência de uma resposta sobre a correção de outra resposta do mesmo candidato.  

Conquanto a discussão da generalidade dos resultados experimentais, como colocado 

por Levitt e List (2007), com réplica de Camerer (2011), os resultados aqui colocados não tem 

essa pretensão. Buscam apenas lançar luz sobre a real possibilidade de condicionamento do 

desempenho de terceiros por meio de ações discricionárias de agentes bem-intencionados, 

como sustentado pelos proponentes das políticas nudges de “Paternalismo Libertário”. 

 
                                                           
6 Poderia ser discutido que tal instrução vai na contramão do “Paternalismo Libertário”, por ferir a liberdade dos 

alunos na resolução da prova. Porém, somente foi exigido que a folha de respostas estivesse respondida na 

mesma ordem do caderno de questões, de modo que era possível valer-se de um rascunho para responder a prova 

em qualquer ordem que o aluno julgasse conveniente antes do preenchimento da folha de respostas. 
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3.1. Estatísticas descritivas 

A tabela 1 resume as informações obtidas a partir do experimento realizado.  Ela 

apresenta as estatísticas descritivas divididas para cada uma das provas, P1 e P2, 

subdividindo-se entre o resultado geral e aqueles observados nos diferentes grupos de controle 

e tratamento. Vale lembrar que cada grupo de alunos na análise da P2 foi submetido aos dois 

efeitos contrários àqueles que foram aplicados durante a primeira prova. Para facilitar a 

visualização dessa inversão, na tabela são colocadas as identificações dos grupos de alunos 

junto a identificação dos grupos de tratamento-e-controle pelas siglas G1, G2, G3 e G4. 

Tabela 1. Estatísticas descritivas 

 P1 P2 

 Total FA 

(G1) 

FB 

(G2) 

DA 

(G3) 

DB  

(G4) 

Total FA 

(G4) 

FB 

(G3) 

DA  

(G2) 

DB 

(G1) 

Observações 55 15 12 14 14 50 13 11 11 15 

Maior nota 7,25 6,00 6,50 7,25 7,25 6,50 6,00 6,25 6,50 5,00 

Média 4,10 4,23 3,89 4,39 3,84 2,70 2,52 2,82 3,25 2,35 

Menor nota 1,25 2,25 1,25 1,75 1,25 0,50 0,50 1,50 1,25 0,50 

Nota média da 1ª 

questão fácil 

0,80 0,95 0,79 0,86 0,59 0,47 0,63 0,30 0,50 0,43 

Nota média da 2ª 

questão fácil 

1,01 1,00 0,96 1,04 1,05 0,82 0,76 0,84 1,00 0,72 

Nota média da 

questão intermediária 
1,00 1,03 0,90 1,14 0,93 0,28 0,36 0,34 0,30 0,17 

Nota média da 1ª 

questão difícil 

0,69 0,55 0,71 0,71 0,79 0,53 0,34 0,75 0,73 0,40 

Nota média da 2ª 

questão difícil 

0,63 0,73 0,67 0,63 0,48 0,62 0,51 0,59 0,77 0,63 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações da pesquisa. 

Dessas estatísticas descritivas alguns pontos serão tratados na seção dos resultados, já 

que abordam especificamente o desempenho dos grupos de controle e tratamento, bem como 

dos grupos de alunos. Outras questões da tabela 1 merecem maior destaque que a simples 

apresentação. A primeira delas é de que cinco alunos que realizaram a primeira prova não 

compareceram na segunda, diminuindo o número de observações entre os testes, afetando 

também a composição dos grupos de tratamento, já que não mantiveram estritamente os 

mesmos integrantes na P2, mas não afetando o grupo controle de 15 alunos da primeira prova 

(FA), que se tornaram os 15 alunos de tratamento dos dois efeitos na segunda prova (DB). 

Vale destacar que nenhum aluno na P2 havia deixado de comparecer na P1.  

Outra informação relevante foi quanto ao resultado da diferenciação de dificuldade das 

questões na imposição da Tensão Cognitiva. Na P1 pode-se observar que as questões 

consideradas fáceis tiveram notas médias maiores que as questões consideradas difíceis, 
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validando a estratégia de desenho do experimento. Já na P2 obteve-se um resultado dúbio, 

pois as notas médias das duas questões difíceis foram maiores que uma das fáceis, mas 

menores do que a da outra fácil e a de dificuldade média.  

Por fim, os resultados desagregados por grupos mostram que, apesar da diferenciação 

de seus resultados médios, há uma certa homogeneidade na amplitude das notas, já que todos 

os grupos apresentaram notas maiores e menores muito parecidas. As notas médias dos 

grupos de tratamento-e-controle e dos grupos de alunos serão discutidas na próxima seção, 

enquanto resultados do experimento realizado. 

 

4. Resultados 

Os resultados empíricos do experimento são resumidos na tabela 2, onde são 

apresentadas as notas médias e seus respectivos desvios-padrão, e estão ilustrados nos 

gráficos 1 e 2, que apresentam a comparação das notas médias por grupos de tratamento-e-

controle (A) e por grupos de alunos (B), respectivamente. Tais resultados são apresentados 

sem nenhum tipo de tratamento estatístico7. 

Tabela 2. Resultados do experimento por grupos de teste e grupos de alunos 

Fonte: Elaboração própria a partir das informações da pesquisa. 

De acordo com a parte (A) da tabela 2, com a divisão por grupos de tratamento, nos 

resultados da primeira prova, pode-se observar que dos três grupos que tiveram algum efeito 

de tensão cognitiva testado (FB, DA, DB), somente um deles (DA) apresentou uma nota 

média superior ao do grupo controle (FA). O grupo com o efeito da legibilidade dificultada 

(FB) teve resultado inferior ao grupo controle (FA), e grupo com dois tratamentos 

simultâneos (DB) apresentou a menor nota média de todas. Já na análise dos resultados da P2, 

                                                           
7 Portanto, os resultados apresentados mantêm a diferença entre o número total de observações entre as duas 

provas, a diferença entre o número de observações nos grupos de alunos entre as provas, bem como os outliers 

verificados. Todas essas questões foram tratadas, individual ou conjuntamente, mas os resultados obtidos em 

termos de diferenciação das notas, e, portanto, no formato das curvas nos gráficos 2 e 3, mantiveram-se 

praticamente os mesmos, tal que se preferiu apresentar os dados sem qualquer tratamento. 

Grupos de controle e tratamento (A) Grupos de alunos (B) 

 P1 P2  P1 P2 

 Média DP Média DP  Média DP Média DP 

Total 4,10 1,52 2,70 1,37 Total 4,10 1,52 2,70 1,37 

FA 4,23 1,02 2,52 1,34 G1 4,23 1,02 2,35 1,17 

FB 3,90 1,86 2,82 1,29 G2 3,90 1,86 3,25 1,53 

DA 4,39 1,55 3,25 1,53 G3 4,39 1,55 2,82 1,29 

DB 3,84 1,55 2,35 1,17 G4 3,84 1,55 2,52 1,34 
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pode-se observar que, dos grupos com teste de algum efeito (FB, DA, DB), dois deles (FB, 

DA) apresentaram notas médias superiores ao do grupo controle (FA), e o grupo com 

sobreposição dos tratamentos (DB) novamente apresentou a menor média. Esses resultados 

são ilustrados no gráfico 1. 

Este gráfico facilita a visualização do comportamento das médias dos diferentes 

grupos de tratamento com relação ao controle e à média do total de observações para ambas 

as provas. Quanto à P1, os resultados indicam que apenas o grupo com efeito de mudança no 

ordenamento das questões (DA) apresentou o resultado esperado pela hipótese de Tensão 

Cognitiva, já que sua nota média foi superior ao do grupo controle (FA). O grupo com 

legibilidade dificultada (FB) apresentou resultado diverso daquele esperado, já que se impôs 

Tensão Cognitiva com a alteração da legibilidade, mas sua nota média foi inferior ao do grupo 

controle (FA). Para o grupo com dois efeitos sobrepostos (DB) observou-se uma nota média 

inferior à de todos os demais grupos, indicando que o grau de Tensão Cognitiva resultou em 

Estresse Cognitivo (esgotamento do ego). Quanto à P2, os resultados indicam que os dois 

grupos de tratamento em que apenas um efeito de tensão era testado (FB, DA) 

corresponderam à hipótese de Tensão Cognitiva, já que tiveram notas médias superiores ao do 

grupo controle (FA). Para o grupo com dois tratamentos simultâneos (DB) novamente 

observou-se a pior nota média entre todos os grupos, reforçando a ideia de um nível máximo 

de influência positiva do grau de Tensão Cognitiva. 

Os resultados apresentados acima indicam confirmação da hipótese da Tensão 

Cognitiva, já que os grupos (DA/P1, FB/P2, DA/P2) obtiveram os resultados esperados, ou 

seja, suas notas médias foram maiores que dos respectivos grupos de controle. Já para os 

FA 4,23 

FB 3,90 

DA 4,39 

DB 3,84 

FA 2,52 

FB 2,82 

DA 3,25 

DB 2,35 

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

Média P1 Média P2

Fonte: Elaboração própria a partir das informações da pesquisa. 

Gráfico 1. Desempenho por grupo de tratamento-e-controle (A) 
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resultados dos grupos DB em ambas as provas, inferiores aos dos grupos controles obtidos 

pela sobreposição de efeitos de Tensão Cognitiva, indicam a ocorrência de Estresse Cognitivo 

(esgotamento do ego), confirmando a existência de um ponto máximo de retornos positivos da 

Tensão Cognitiva sobre o desempenho dos candidatos, a partir do qual os efeitos passam a 

atuar no sentido contrário, dificultando seu empenho para aquém do desempenho daqueles 

que se encontram em estado de Conforto Cognitivo. Esse ponto máximo estaria ilustrado, 

nesse experimento, pelo resultado dos grupos DA nas duas provas, que, considerando os 

extremos das curvas (FA ou FB numa ponta e DB na outra), implicam num gráfico com 

formato de U invertido, com retornos positivos da Tensão Cognitiva no desempenho médio 

dos candidatos até determinado ponto, a partir do qual os efeitos assumem retornos negativos. 

Poder-se-ia discutir o fato do grupo FB/P1 ter divergido da hipótese assumida no 

trabalho, ao apresentar nota inferior ao do grupo controle. Mas, esse evento não precisa ser 

tomado como argumento de refutação da hipótese, ao se levar em consideração o que se 

observou nos resultados do grupo com dois tratamentos em ambas as provas. Se é válida a 

ideia de existência de um ponto máximo de retorno positivo pela Tensão Cognitiva, pode-se 

tomar como explicação para os resultados do grupo FB na primeira prova o fato de a 

legibilidade estar tão dificultada que por si só já ultrapassou o “ponto ótimo” de tensão, o que 

não teria ocorrido na segunda prova. Portanto, os efeitos contrários do grupo FB nos 

diferentes testes não permitem invalidar a hipótese. 

Voltando para a tabela 2, mas agora observando sua parte (B), tem-se os mesmos 

resultados do experimento, só que agora divididos por grupos de alunos. As notas médias 

observadas são as mesmas que as da parte (A). A alteração promovida na parte (B) visa 

modificar sua forma de apresentação, para que se possa visualizar a mudança de nota média 

G1 4,23 

G2 3,90 

G3 4,39 

G4 3,84 

G1 2,35 

G2 3,25 

G3 2,82 
G4 2,52 

 2,00

 2,50

 3,00

 3,50

 4,00

 4,50

Média P1 Média P2

 Fonte: Elaboração própria a partir das informações da pesquisa. 

Gráfico 2. Desempenho por grupo de alunos (B) 
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dos mesmos grupos de candidatos (G1, G2, G3, G4) nos dois instantes do tempo 

considerados, primeira e segunda prova. Esses resultados são ilustrados no gráfico 2. 

O objetivo do gráfico 2 é reforçar as implicações do experimento, principalmente 

quanto à ideia da realização da prova 2 como teste contrafactual dos resultados da prova 1, 

buscando averiguar se os resultados do primeiro teste se deviam às características não 

observáveis dos alunos que compunham cada grupo. O gráfico 1 ilustrou que o 

comportamento das médias dos diferentes grupos é afetado pela Tensão Cognitiva aplicada 

em cada um deles. Como o resultado da prova 2 é obtido a partir da inversão dos efeitos 

aplicados em cada grupo, o gráfico 2 apenas inverte horizontalmente a curva da P2 em relação 

ao gráfico 1. Assim, fica nítida a visualização de que os mesmos grupos de alunos obtêm 

resultados diametralmente opostos com a inversão dos efeitos cognitivos entre as duas provas, 

onde cada um dos grupos encontra-se numa posição que é, relativamente aos demais, 

diferente em cada uma das provas. 

Uma interpretação alternativa seria aquela já levantada por Kahneman (2012), de que 

poderia haver uma “regressão à média”. Em síntese, o processo pelo qual se entende que um 

grupo de indivíduos, realizando um teste num determinado instante do tempo, apresentará 

dentro dele diferentes desvios com relação à média, e que, num segundo momento do tempo, 

a repetição do teste fará com que os dois grupos (os que foram acima da média e os que foram 

abaixo) tendam a trocar de posição. Apesar da validade da “regressão à média”, no caso 

particular do experimento aqui discutido, ela não é capaz de explicar as diferentes médias dos 

grupos de controle e tratamento que permanecem com a mesma relação entre si, independente 

dos integrantes que o componham, ilustrando a importância do método contrafactual 

desenvolvido no desenho desse experimento.  

Portanto, de maneira geral o experimento mostrou que aumento na Tensão Cognitiva 

afeta o desempenho dos candidatos, sendo positivo até determinado ponto, a partir do qual 

impera o estresse suficiente para faze-los ter desempenho pior do que se estivessem em estado 

de Conforto Cognitivo. O teste contrafactual, além de corroborar os resultados da primeira 

prova, mostrou que a inversão dos grupos mantém a diferença entre grupos na amostra, 

mostrando que os resultados encontrados não possuem dependência de características 

individuais dos componentes de cada grupo, e não representam apenas “regressão à média”. 

 

4.1. Arquitetura de Escolhas e “Paternalismo Libertário” 
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Os efeitos descritos até aqui apontam para a possibilidade de um desenho adequado de 

Arquitetura de Escolha em exames avaliativos. Nessa lógica, a conclusão que parece emergir 

é que se pode manipular conscientemente a estrutura de uma prova para condicionar o 

resultado esperado dos alunos. Porém, a constatação que se verificou vale para a média das 

notas dos grupos observados, sem fazer uma análise particularizada das notas de cada aluno. 

Logo, esse resultado não é capaz de mostrar se todos os candidatos foram conjuntamente 

beneficiados, ou se o que ocorreu foi um benefício líquido de todo o grupo, apesar do prejuízo 

por parte de outros candidatos. É isso que essa subseção se propõe a explorar. 

O gráfico 3 compreende as notas individuais de todos os alunos que fizeram as duas 

provas divididos por pares de prova que alternaram (DB e FA ou DA e FB), somando 49 

alunos. Esse número difere dos 50 apresentados na tabela 1 porque um candidato pediu para 

ter sua prova trocada durante a realização da prova 2, por dificuldades com a legibilidade, e 

acabou mudando de grupo, o que causou sua exclusão da análise aqui pretendida. Logo, esse 

gráfico reúne todos os candidatos em seus resultados de acordo com o tipo de prova realizada.  

Os painéis (A) e (B) do gráfico 3 foram elaborados de forma a hierarquizar os 

candidatos de acordo com a diferença de nota entre os dois tipos de prova que realizaram, tal 

que as extremidades dos painéis mostram os alunos que observaram as maiores diferenças de 

notas. O que esse gráfico mostra é que em cada um dos conjuntos houve um grupo de pessoas 

que se saiu melhor na realização de um tipo específico de prova, tal que não houve uma 

melhora conjunta entre todas as notas a partir da mudança no tipo da avaliação. Portanto, não 

se teve nenhum tipo de prova com efeito homogêneo sobre todos os candidatos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122

(B)

NOTA DA NOTA FB

Gráfico 3. Resultados individuais dos alunos por tipo de prova 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

(A)

NOTA DB NOTA FA

Fonte: Elaboração própria a partir das informações da pesquisa. 
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O painel (A) trata dos alunos que fizeram as provas do tipo DB e FA, independente se 

durante a P1 ou P2. Se verifica que um grupo de 13 alunos teve desempenho melhor quando 

realizou a prova DB, enquanto o restante dos alunos, o grupo com 14 alunos, teve um 

desempenho superior quando da realização da prova FA. O painel (B) segue a mesma lógica, 

mostrando que um grupo formado por 14 alunos teve notas melhores quando da realização da 

prova do tipo DA, enquanto os demais, um grupo de oito alunos, tiveram notas melhores 

quando realizaram a prova do tipo FB. 

A comparação entre os gráficos 1, 2 e 3, mostra que o efeito positivo da Tensão 

Cognitiva é realmente válido para a média dos grupos, mas isso esconde o que ocorre com os 

desempenhos individuais dos candidatos. Nessa nova perspectiva, o que se verifica é que há 

um resultado líquido positivo com o aumento do grau de Tensão Cognitivo por meio da 

Arquitetura de Escolhas. Porém, isso ocorre às custas da piora do desempenho de uma parte 

do grupo de alunos, colocando em dúvida a eficiência global da Arquitetura de Escolhas como 

estratégia paternalista neutra enquanto possível aplicação do “Paternalismo Libertário”. 

Isso porque Thaler e Sunstein (2009) sustentam que a neutralidade da Arquitetura de 

Escolha depende de que a interferência tenha baixo custo aos proponentes e aos indivíduos 

afetados, como afirmam numa nota de rodapé: 

[...] Algumas de nossas cutucadas ou orientações impõem, de certa maneira, 

custos cognitivos (mais do que materiais) e, nesse sentido, alteram os 

incentivos. As cutucadas contam como tal, e podem ser consideradas 

paternalismo libertário apenas se os custos forem baixos (THALER e 

SUNSTEIN, 2009, p. 9, grifo nosso). 

Ocorre que, ao interferir nos custos cognitivos dos agentes, pode-se modificar o 

processo decisório daqueles que já estão fazendo escolhas melhores, influenciando-os na 

direção contrária (como observou-se no experimento, ilustrado no gráfico 3). Conquanto 

reconheça-se os ganhos para o grupo dos indivíduos, como é possível assumir que essa 

proposição tenha algum grau de paternalismo se está assumindo o risco de piorar as decisões 

de uma parte do grupo? Nesse sentido, a Arquitetura de Escolha pode não diferir das políticas 

econômicas pautadas na análise do bem-estar social, que buscam resultados socialmente 

melhores às custas de uma parcela da sociedade. Se isso se mostrar verdadeiro, pode tornar a 

Arquitetura de Escolhas aplicada à Tensão Cognitiva uma proposta sem o caráter 

“paternalista”, já que poderá implicar em deterioração da decisão de alguns agentes. Essa 

questão ilustra o desafio permanente no desenho das políticas públicas que afetem um amplo 

grupo de indivíduos, pela impossibilidade de controle dos efeitos individuais sobre eles.  
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5. Conclusão 

Esse artigo fez uma breve revisão teórica acerca do “Paternalismo Libertário”, da 

Arquitetura de Escolhas e da Tensão Cognitiva.  O “Paternalismo Libertário” busca promover 

políticas que melhorem o desempenho dos agentes sem fazer restrições ou incentivos que 

modifiquem sua liberdade de escolha. Umas dessas políticas é a Arquitetura de Escolhas, o 

desenho deliberado das alternativas disponíveis que busca influenciar as decisões dos agentes. 

Tal proposta é considerada neutra por ter um baixo custo aos proponentes e não interferir na 

liberdade do indivíduo quando do processo decisório. Uma aplicação possível dessas ideias se 

dá com a adoção de efeitos que estimulem a Tensão Cognitiva dos agentes, de modo que 

sejam condicionados a exercer maior deliberação no processo de escolha, melhorando suas 

decisões. A partir dessa revisão teórica propôs-se a análise dos efeitos da Tensão Cognitiva. 

O objetivo geral do artigo foi analisar a influência na Tensão Cognitiva introduzida 

por um Arquiteto de escolhas e os resultados obtidos pelos decisores.  Para isso foram usadas 

mudanças no grau de Tensão Cognitiva para melhorar o desempenho de candidatos numa 

prova avaliativa, por meio de um experimento elaborado para testar essa possibilidade 

empiricamente. Os resultados confirmaram a hipótese inicial, corroborando a literatura sobre 

o tema. A piora na legibilidade das provas ou o aumento na sua dificuldade inicial 

promoveram um maior grau de Tensão Cognitiva, permitindo melhor desempenho conjunto 

dos candidatos. Em nível exploratório, descobriu-se que a aplicação simultânea de dois efeitos 

cognitivos foi capaz de promover Estresse Cognitivo (esgotamento do ego) suficiente para 

tornar os resultados do grupo com esse tratamento piores do que os do grupo controle. Esses 

resultados foram confirmados por meio de uma análise contrafactual utilizando o mesmo 

grupo de observações. 

O objetivo específico testou se o grau de Tensão Cognitiva era passível de ser 

condicionado por meio do uso deliberado de uma política de Arquitetura de Escolhas. Os 

resultados também validaram a hipótese inicial para esse caso, confirmando as esperanças 

teóricas pautadas na literatura. A mudança prévia de ordenamento de questões ou na 

legibilidade da prova foi capaz de afetar as notas médias dos grupos. Porém, isso não se 

verificou quando os resultados foram analisados individualmente. Percebeu-se que eles são 

válidos para os grupos porque representam ganhos líquidos, tal que não há aumento conjunto 

de todas as notas, porque um grupo é beneficiado enquanto outro é prejudicado. Logo, os 

efeitos de Tensão Cognitiva não têm efeito homogêneo sobre todos os candidatos, como 
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adiantado na revisão teórica. Esse resultado específico pode colocar em discussão o caráter 

neutro e “Paternalista” da política de Arquitetura de Escolhas, já que a melhora de bem-estar 

promovida por esse tipo de política pode ocorrer às custas do prejuízo de uma parte do grupo. 

Esses resultados mostram a necessidade de maior discussão sobre a neutralidade das 

políticas implementadas arbitrariamente, sejam por agentes públicos ou privados, dada a 

conclusão que se tem da própria Economia Comportamental sobre a diferenciação dos 

indivíduos, que parece caminhar cada vez mais para uma subjetivação individualista das 

análises econômicas, aumentando o desafio no desenho e proposição de políticas. 
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