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Bem público e ação coletiva

I

Bem público: bem que uma vez produzido pode ser
usufruído por todos.

I

Ação coletiva: ação de muitos, necessária para produzir
um bem público.

I

A análise lógica de situações que requerem ação coletiva
indica que não haverá cooperação (se os agentes forem
racionais e egoístas).

Capital social
Definição
Capital social e democracia

Democracia e ação coletiva

I

A origem da democracia pode ser considerada resultado
da ação coletiva das pessoas que lutaram contra os
regimes autoritários anteriores.

I

A democracia pode ser entendida como o regime político
que tenta descobrir qual é o interesse comum a ser
perseguido.

Democracia e ação coletiva

I

A própria manutenção da democracia pode ser entendida
como um problema de ação coletiva:
I

I

Todos se beneficiarão pela correta alocação dos recursos
públicos, mas os dirigentes políticos numa democracia
podem fazer uso dos bens públicos para obter benefícios
privados.
Todos se beneficiarão se o trabalho dos representantes
políticos for bem acompanhado, mas muitos cidadãos
podem deixar de fiscalizar os representantes que
elegeram.

Capital social como bem público

I

Capital social é inalienável

I

Capital social não é propriedade privada

Capital físico, capital humano e capital social

I

Capital físico

I

Capital humano

Capital social
“Capital social é definido pela sua função. Não se trata de uma
entidade única, mas de uma variedade de entidades diferentes
que têm duas características em comum: consistem de algum
aspecto da estrutura social e facilitam certas ações de
indivíduos que se encontram inseridos nessa estrutura”
[Coleman, 1990, p. 302].

Capital social e democracia

I

O capital social, ou seja, relações generalizadas de
confiança existentes numa comunidade, ajuda a superar
problemas de ação coletiva.

I

A manutenção da democracia, em muitos aspectos, pode
ser vista como um problema de ação coletiva.

Bem público
Não é do interesse de um indivíduo racional e egoísta se
esforçar para a produção de capital social porque “[. . . ] muitos
dos benefícios das ações que geram capital social são
experimentados por outras pessoas e não pelo agente ativo.”
[Coleman, 1990, p. 317].
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