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Estrutura	  da	  apresentação	  

Jeremy	  Bentham	  e	  John	  Stuart	  Mill	  

Adam	  Smith	  

Thorstein	  Veblen	  e	  John	  Hobson	  

Richard	  Layard	  



Teoria	  dos	  Sen,mentos	  Morais	  
de	  Adam	  Smith	  (1759)	  

SenXmentos	  para	  aprovação	  do	  caráter	  de	  
uma	  ação	  derivam	  de	  quatro	  fontes:	  	  
1.  simpa+a	  com	  os	  mo1vos	  do	  agente;	  	  
2.  gra+dão	  face	  ao	  bene4cio	  de	  suas	  ações;	  	  
3.  conduta	  obediente	  às	  regras	  gerais;	  	  
4.  ações	  como	  parte	  de	  um	  sistema	  de	  conduta	  

que	  tende	  a	  promover	  a	  felicidade,	  
seja	  do	  indivíduo,	  seja	  da	  sociedade.	  



Economistas:	  filósofos	  e	  psicólogos	  
•  Nos	  primórdios	  da	  ciência,	  havia	  apenas	  	  
a	  Filosofia	  para	  tratar	  dos	  fenômenos	  sociais	  	  
e	  do	  comportamento	  individual.	  

•  Os	  primeiros	  economistas	  ,	  por	  terem	  se	  formado	  	  
no	  debate	  filosófico,	  acabaram	  sendo	  	  
os	  psicólogos	  de	  seu	  tempo.	  

•  Seu	  espectro	  de	  estudos	  entendia-‐se	  desde	  	  
a	  interpretação	  do	  ego	  e	  do	  alter-‐ego	  individuais	  até	  	  
a	  influência	  da	  divisão	  do	  trabalho	  no	  bem-‐estar	  cole1vo.	  
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Teoria	  dos	  Sen1mentos	  Morais	  (1759)	  
de	  Adam	  Smith	  

•  Sub]tulo:	  “Ensaio	  para	  uma	  análise	  dos	  princípios	  pelos	  
quais	  os	  homens	  naturalmente	  julgam	  a	  conduta	  e	  o	  
caráter,	  primeiro	  de	  seus	  próximos,	  depois	  de	  si	  mesmos,	  
(...)”.	  

•  “Os	  objetos	  primários	  de	  nossas	  percepções	  morais	  	  
são	  as	  ações	  de	  outros	  homens;	  além	  disso,	  	  
nossos	  juízos	  morais	  sobre	  nossa	  própria	  conduta	  	  
são	  apenas	  aplicações,	  sobre	  nós	  mesmos,	  de	  avaliações	  
já	  proferidas	  a	  respeito	  da	  conduta	  do	  nosso	  próximo”.	  	  
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Empa+a	  e	  felicidade	  
•  EmpaXa:	  designa	  a	  capacidade	  de	  saber	  	  
como	  o	  outro	  se	  sente.	  	  

•  Todo	  relacionamento,	  raiz	  do	  envolvimento,	  	  
vem	  da	  sintonia	  emocional,	  da	  capacidade	  de	  empaXa.	  

•  “Quando	  não	  se	  trata	  de	  inveja,	  	  
nossa	  tendência	  a	  simpaXzar	  com	  a	  alegria	  é	  muito	  
maior	  do	  que	  a	  tendência	  a	  simpaXzar	  com	  a	  dor;	  	  
por	  isso	  mesmo,	  é	  mais	  fácil	  obter	  aprovação	  dos	  
homens	  na	  felicidade	  do	  que	  na	  adversidade”.	  	  
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Carência	  de	  reconhecimento	  
•  “É	  porque	  os	  homens	  estão	  dispostos	  a	  simpa1zar	  	  
mais	  completamente	  com	  nossa	  alegria	  	  
do	  que	  com	  nossa	  dor,	  que	  	  
exibimos	  nossa	  riqueza	  e	  escondemos	  nossa	  pobreza”.	  

•  Smith	  examina	  a	  mais	  profunda	  moXvação	  pela	  qual	  	  
o	  homem	  rico	  jacta-‐se	  de	  sua	  riqueza	  e	  	  
o	  homem	  pobre,	  ao	  contrário,	  envergonha-‐se	  	  
de	  sua	  pobreza:	  senXr	  que	  não	  é	  notado	  decepciona	  	  
o	  mais	  ardente	  desejo	  da	  natureza	  humana.	  	  
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Emulação:	  sen+mento	  que	  leva	  o	  indivíduo	  
tentar	  igualar-‐se	  ou	  superar	  outro	  

•  Muito	  homem	  pobre	  coloca	  sua	  glória	  em	  ser	  julgado	  rico.	  

•  Para	  alcançar	  essa	  invejada	  situação,	  	  
os	  candidatos	  à	  fortuna	  abandonam,	  	  
com	  excessiva	  freqüência,	  as	  trilhas	  da	  virtude.	  	  

•  “Não	  é	  ócio	  ou	  prazer,	  mas	  sempre	  honra	  	  
de	  um	  +po	  ou	  outro,	  embora	  seguidamente	  	  
uma	  honra	  mal	  compreendida,	  	  
o	  que	  o	  homem	  ambicioso	  realmente	  persegue”.	  	  
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Princípios	  da	  Moral	  e	  da	  Legislação	  	  
de	  Jeremy	  Bentham	  (1789)	  
A	  palavra	  “u1lidade”	  não	  ressalta	  	  
as	  ideias	  de	  prazer	  e	  dor	  com	  tanta	  
clareza	  como	  o	  termo	  “felicidade”.	  	  

Tampouco	  o	  termo	  nos	  leva	  a	  considerar	  
o	  número	  dos	  interesses	  afetados	  	  
para	  formar	  a	  norma	  em	  questão:	  	  

a	  do	  certo	  e	  do	  errado,	  	  
a	  única	  que	  pode	  capacitar-‐nos	  a	  julgar	  	  

a	  re+dão	  da	  conduta	  humana.	  	  



Princípio	  da	  U1lidade	  de	  Bentham	  

•  Bentham	  define:	  “por	  Princípio	  de	  UXlidade	  	  
entende-‐se	  aquele	  princípio	  que	  aprova	  ou	  desaprova	  
qualquer	  ação,	  segundo	  a	  tendência	  que	  tem	  a:	  	  

1.  aumentar	  ou	  a	  diminuir	  a	  felicidade	  da	  pessoa	  	  
cujo	  interesse	  está	  em	  jogo,	  ou,	  	  

2.  o	  que	  é	  a	  mesma	  coisa	  em	  outros	  termos,	  segundo	  	  
a	  tendência	  a	  promover	  ou	  comprometer	  a	  referida	  
felicidade”.	  	  

•  “Digo	  qualquer	  ação	  de	  um	  indivíduo	  par1cular,	  	  
mas	  também	  de	  qualquer	  ato	  ou	  medida	  de	  governo”.	  	  
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Teoria	  da	  U+lidade	  X	  Teoria	  dos	  Jogos	  
•  Na	  Teoria	  da	  UXlidade,	  o	  indivíduo	  opta,	  isoladamente,	  
ignorando	  o	  que	  os	  outros	  possam	  estar	  fazendo.	  	  

•  Na	  Teoria	  dos	  Jogos,	  duas	  ou	  mais	  pessoas	  tentam	  
decidir,	  simultaneamente,	  cada	  uma	  consciente	  	  
do	  que	  as	  outras	  estão	  fazendo.	  	  

•  Esta	  úl+ma	  teoria	  traz	  novo	  sen+do	  à	  incerteza	  	  
ao	  afirmar	  que	  a	  verdadeira	  fonte	  de	  incerteza	  	  
reside	  nas	  intenções	  dos	  outros.	  	  

•  Ela	  trata	  da	  previsão	  do	  comportamento	  alheio.	  	  
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Empirismo	  e	  Psicologismo:	  
Sistema	  de	  Lógica	  Dedu1va	  e	  Indu1va	  	  

de	  Stuart	  Mill	  (1843)	  
•  A	  indução	  seria	  o	  único	  método	  adequado	  para	  	  
a	  descoberta	  da	  verdade	  em	  todos	  os	  campos,	  	  
pois	  inclusive	  as	  próprias	  generalidades	  ideais,	  supostas	  
apriorís+cas	  pelas	  filosofias	  idealistas,	  são	  também,	  
segundo	  Mill,	  produtos	  de	  generalizações	  a	  par1r	  de	  
dados	  fornecidos	  pela	  experiência	  sensível.	  	  

•  Para	  Stuart	  Mill,	  os	  dados	  com	  os	  quais	  se	  formam	  	  
os	  conhecimentos	  não	  são	  conceitos,	  	  
mas	  acúmulo	  de	  impressões.	  
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Escola	  InsXtucionalista	  
Surgiu	  na	  transição	  do	  século	  XIX	  para	  	  

o	  século	  XX,	  período	  de	  concentração	  de	  
capital	  na	  economia	  norte-‐americana,	  
representada	  pelo	  crescimento	  das	  
grandes	  corporações	  como	  forma	  

empresarial	  dominante	  do	  mercado.	  	  



Escola	  Ins+tucionalista	  
•  Thorstein	  Bunde	  Veblen	  (1857-‐1929)	  é	  considerado	  	  
o	  precursor	  da	  Escola	  InsXtucionalista,	  conjuntamente	  
com	  John	  Rogers	  Commons	  (1862-‐1945)	  e	  	  
Weley	  C.	  Mitchell	  (1874-‐1948).	  	  

•  Os	  insXtucionalistas	  se	  opunham	  à	  psicologia	  subjacente	  
aos	  postulados	  da	  economia	  liberal	  clássica	  e	  	  
às	  explicações	  neoclássicas,	  	  
que	  pressupunham	  a	  natureza	  humana	  hedonista.	  	  

•  Negavam	  que	  o	  comportamento	  econômico	  pudesse	  ser	  
entendido	  com	  a	  ação	  racional	  de	  indivíduos	  guiados	  
pela	  disposição	  de	  obter	  prazer	  e	  evitar	  a	  dor.	   14	  



Teoria	  da	  Classe	  Ociosa	  	  
de	  Veblen	  (1899)	  

•  Segundo	  Veblen,	  o	  comportamento	  humano	  revelava	  
tendências	  definidas	  que	  terminavam	  por	  configurar	  
padrão	  de	  ação	  cole1va,	  que	  com	  o	  tempo	  tornava-‐se	  
uma	  insXtuição.	  	  

•  InsXtuição	  era,	  pois,	  conjunto	  de	  hábitos,	  costumes	  e	  
modos	  de	  pensar	  cristalizados	  em	  prá1cas	  aceitas	  e	  
incorporadas	  pela	  comunidade.	  	  

•  A	  permanência	  das	  ins+tuições	  expressava	  	  
a	  existência	  de	  modos	  de	  pensar	  e	  agir	  arraigados	  	  
em	  grupos	  determinados	  ou	  em	  toda	  a	  sociedade.	  	   15	  



Ócio	  
•  O	  termo	  “ócio”,	  na	  conotação	  que	  tem	  nesse	  estudo	  	  
de	  Veblen,	  não	  implica	  indolência.	  	  

•  Significa,	  simplesmente,	  	  
tempo	  gasto	  em	  a1vidade	  não	  produ1va.	  	  

•  Gasta-‐se	  o	  tempo	  de	  modo	  não	  produ1vo,	  
primeiramente,	  por	  um	  sen1mento	  da	  indignidade	  	  
do	  trabalho	  produ1vo	  e,	  	  
em	  segundo	  lugar,	  para	  demonstrar	  	  
a	  capacidade	  pecuniária	  de	  viver	  uma	  vida	  ina1va.	  
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Processo	  de	  habituação	  com	  riqueza	  

•  O	  objeXvo	  da	  acumulação	  de	  riquezas	  é	  
sempre	  a	  auto	  classificação	  do	  indivíduo	  	  
em	  comparação	  com	  o	  resto	  da	  comunidade	  
no	  tocante	  à	  força	  pecuniária.	  	  

•  Entretanto,	  o	  indivíduo	  normal,	  enquanto	  tal	  
comparação	  lhe	  é	  dis+ntamente	  desfavorável,	  
vive	  cronicamente	  descontente	  com	  a	  própria	  
situação.	  	  
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Ins+ntos	  humanos	  
•  Pequenas	  diferenças	  no	  código	  genéXco	  resultam	  em	  
comportamentos	  humanos	  instáveis	  e	  imprevisíveis.	  	  

•  As	  possibilidades	  de	  comportamento	  diárias	  são	  infinitas,	  
pois	  ele	  está	  sujeito	  às	  ações	  de	  muitas	  forças	  biológicas,	  
cogni1vas	  e	  culturais.	  	  

•  Algumas	  se	  anulam,	  outras	  se	  reforçam	  na	  mesma	  direção.	  	  

•  Possuímos	  mecanismo	  adaptaXvo	  	  
ao	  ambiente	  natural	  e	  social.	  	  
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É	  possível	  modelar	  e/ou	  teorizar?	  

•  É	  possível	  ter	  modelo	  para	  predizer	  comportamento,	  
desde	  que	  há	  muitos	  fatores	  envolvidos?	  	  

•  Humanos,	  aparentemente,	  têm	  livre	  arbítrio.	  	  

•  A	  explicação	  de	  grande	  parte	  do	  comportamento	  
humano	  é	  processo	  extraordinariamente	  complexo.	  	  

•  É	  produto	  de	  muitos	  fatores	  diferentes	  	  
–	  ins+n+vos,	  psicológicos,	  racionais	  e	  emocionais	  –	  	  
e	  a	  predição	  se	  torna	  impossível.	  	  

•  A	  aleatoriedade,	  então,	  é	  parte	  intrínseca	  	  
de	  nossas	  caracterís1cas	  neurais.	  
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A	  Evolução	  do	  Capitalismo	  Moderno:	  	  
um	  Estudo	  da	  Produção	  Mecanizada	  	  
de	  John	  Atkinson	  Hobson	  (1894)	  

Este	  subptulo	  não	  revela,	  a	  priori,	  o	  conteúdo	  
dessa	  obra	  a	  respeito	  da	  origem	  e	  natureza	  

econômica	  das	  Finanças	  modernas,	  
par+cularmente,	  no	  capítulo	  X,	  “O	  Financista”.	  	  



proletariado	  dos	  grandes	  capitalistas	  

•  Hobson	  compara	  a	  massa	  de	  invesXdores	  individuais	  
ao	  “proletariado	  dos	  grandes	  capitalistas”.	  

•  “O	  invesXdor	  comum,	  isto	  é,	  o	  pequeno	  capitalista,	  
precisa	  alienar	  o	  uso	  de	  seu	  capital,	  da	  mesma	  maneira	  
que	  o	  trabalhador	  precisa	  transferir	  o	  uso	  de	  sua	  
capacidade	  tsica	  de	  trabalhar	  a	  um	  organizador	  de	  
empreendimento	  de	  risco,	  se	  quiser	  auferir	  alguma	  
vantagem	  desta”.	  	  
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nova	  oligarquia	  financeira	  

•  Especular	  na	  Bolsa	  de	  Valores	  consiste	  em	  	  
provocar	  “altas	  e	  baixas	  de	  preços”	  alternadamente.	  	  

•  “Qualquer	  grupo	  de	  financistas,	  	  
armados	  de	  recursos	  suficientemente	  grandes,	  	  
pode	  controlar	  com	  firmeza	  um	  ^tulo,	  	  
u+lizando-‐o	  seja	  para	  esfolar	  o	  público	  inves1dor	  ingênuo,	  
com	  movimentos	  predeterminados	  de	  preços	  que	  	  
o	  enganam,	  levando-‐o	  a	  comprar	  e	  vender	  com	  
prejuízos”.	  	  
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Economia	  da	  Felicidade	  

PRECHT,	  Richard	  David.	  	  
Quem	  sou	  eu?	  E,	  se	  sou,	  quantos	  sou?	  

Uma	  aventura	  na	  filosofia.	  	  
SP,	  Ediouro,	  2009.	  	  

pp.	  293-‐310.	  



Quem	  quer	  ser	  milionário?	  
•  Um	  pobre	  pescador	  está	  deitado	  sob	  o	  sol,	  indolente,	  	  

em	  aprazível	  praia.	  
•  Um	  turista	  vai	  falar	  com	  ele,	  tentando	  convencê-‐lo	  a	  ir	  pescar.	  

–	  “Por	  que?”,	  quer	  saber	  o	  pescador.	  
–	  “Para	  ganhar	  mais	  dinheiro”,	  responde	  o	  turista,	  calculando	  

quantas	  pescarias	  a	  mais	  ele	  necessitaria	  para	  se	  tornar	  rico.	  
–	  “Para	  que?”,	  o	  pescador	  quer	  saber	  de	  novo.	  
–	  “Para	  ser	  tão	  rico	  que	  possa	  descansar	  em	  paz	  sob	  o	  sol”,	  	  

explica	  o	  turista.	  
–	  “Mas	  é	  exatamente	  isso	  o	  que	  estou	  fazendo	  agora”,	  	  

diz	  o	  pescador,	  espreguiçando-‐se.	  
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Happiness	  economics	  
•  Ins+tutos	  de	  economia	  contemporâneos	  como	  	  

o	  New	  Economics	  Founda,on	  estudam	  	  
em	  que	  medida	  o	  dinheiro	  traz	  felicidade	  e	  	  
se	  os	  critérios	  renda	  e	  posse	  realmente	  servem	  para	  medir	  	  
a	  felicidade	  e	  o	  sucesso	  de	  cada	  sociedade.	  

•  Sugerem	  que	  os	  responsáveis	  pelas	  políXcas	  públicas	  
deveriam	  se	  inspirar	  mais	  uma	  vez	  no	  u1litarismo	  do	  filósofo	  
inglês	  Jeremy	  Bentham	  (1748-‐1831),	  que	  permaneceu	  fora	  
de	  moda	  por	  muitas	  décadas,	  mas	  que	  agora	  vem	  sendo	  
reivindicado	  pela	  neurociência	  moderna.	  

•  Primeiro	  ensinamento	  básico:	  dinheiro,	  consumo,	  poder	  	  
e	  a	  expecta1va	  de	  vida	  longa	  não	  trazem	  felicidade.	   25	  



Renda	  da	  felicidade	  
•  A	  par+r	  da	  renda	  individual	  anual	  de	  cerca	  de	  US$	  20	  mil	  	  

(+/-‐	  R$	  4.000	  /mês	  per	  capita)	  a	  felicidade	  não	  aumenta	  na	  
mesma	  proporção	  que	  a	  elevação	  dos	  rendimentos.	  

•  Embora	  comprar	  possa	  trazer	  felicidade,	  por	  algum	  (pouco)	  
tempo,	  o	  mesmo	  não	  acontece	  com	  a	  posse.	  

•  Se	  determinados	  anseios	  estão	  sa1sfeitos,	  	  
logo	  surgirão	  novos,	  enquanto	  nos	  acostumamos	  	  
com	  rapidez	  ao	  que	  possuímos	  como	  algo	  natural.	  

•  Bom	  relacionamento	  e	  sexo	  trazem	  mais	  alegria	  de	  viver	  	  
do	  que,	  p.ex.,	  dinheiro	  e	  propriedades.	  
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Escala	  dos	  “economistas	  da	  felicidade”	  

•  Dinheiro	  e	  pres]gio	  estão	  no	  topo	  de	  nosso	  sistema	  
pessoal	  de	  valores,	  à	  frente	  da	  família	  e	  dos	  amigos.	  

•  Segundo	  a	  escala	  dos	  “economistas	  da	  felicidade”,	  	  
na	  realidade,	  o	  que	  mais	  traz	  felicidade	  são	  	  
os	  relacionamentos	  com	  as	  outras	  pessoas,	  ou	  seja,	  
com	  a	  família,	  o	  parceiro,	  os	  filhos	  e	  os	  amigos.	  

•  Depois	  está	  o	  senXmento	  de	  fazer	  algo	  de	  úXl	  	  
e,	  de	  acordo	  com	  as	  circunstâncias,	  i.é,	  	  
quando	  as	  perdemos,	  saúde	  e	  liberdade.	  
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Sistema	  e	  mentalidade	  	  
com	  orientação	  materialista	  

•  A	  maior	  parte	  das	  pessoas	  no	  Ocidente	  rico	  vive	  de	  modo	  
equivocado	  em	  relação	  aos	  valores	  dessa	  escala,	  pois	  priorizam	  
o	  dinheiro,	  fazendo	  escolhas	  equivocadas	  de	  modo	  sistemá1co.	  

•  Sacrificam	  liberdade	  e	  autodeterminação	  por	  salário	  mais	  alto.	  

•  Compram	  coisas	  de	  que	  não	  precisam,	  	  
a	  fim	  de	  impressionar	  gente	  das	  quais	  não	  gostam,	  	  
com	  dinheiro	  que	  não	  têm.	  

•  “Riqueza”	  é	  termo	  muito	  relaXvo:	  somos	  tão	  ricos	  	  
quanto	  nos	  sen1mos,	  e	  as	  pessoas	  de	  nosso	  convívio	  oferecem,	  
não	  raro,	  o	  parâmetro	  para	  esse	  sen1mento.	  
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Vício	  de	  querer	  ter	  tudo	  
•  Quem	  con+nuamente	  almeja	  mais	  riqueza	  e	  status,	  comparando-‐

se	  com	  outros,	  tem	  sintomas	  de	  comportamento	  viciado:	  	  
a	  angús1a	  não	  melhora	  com	  maior	  capacidade	  de	  gastar.	  

•  Desejos	  materiais	  geram	  estado	  con^nuo	  de	  insa1sfação,	  	  
do	  qual	  não	  é	  possível	  surgir	  felicidade	  duradoura.	  

•  Muitas	  pessoas	  sem	  grandes	  necessidades	  para	  viver,	  	  
vivem	  apenas	  se	  entediando,	  i.é,	  “morrem	  de	  tédio”.	  

•  A	  felicidade	  pode	  e	  deve	  ser	  produzida	  a1vamente:	  	  
ela	  não	  nasce	  sozinha	  por	  “geração	  espontânea”.	  
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Produção	  da	  felicidade	  
1.   AXvidade:	  falta	  de	  ação	  leva	  à	  depressão.	  

2.   Viver	  em	  sociedade:	  vivenciar	  algo	  em	  conjunto	  
aumenta	  a	  experiência	  de	  felicidade.	  

3.   Concentração:	  	  apreciar	  o	  aqui	  e	  o	  agora;	  	  
“tornar-‐se	  presente”.	  

4.   ExpectaXvas	  realistas:	  exigir	  demais	  ou	  de	  menos	  
de	  si	  mesmo	  é	  erro	  comum.	  
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Leon	  Tolstói:	  “a	  felicidade	  não	  significa	  fazer	  tudo	  	  
que	  se	  quer,	  mas	  querer	  tudo	  que	  se	  faz”.	  

5.   Pensamentos	  e	  senXmentos	  “certos”:	  	  
os	  que	  geram	  prazer	  e	  evitam	  desprazer,	  	  
p.ex.,	  evitar	  comparação:	  quem	  compara,	  perde!	  

6.   Não	  exagerar	  na	  procura	  pela	  felicidade:	  	  
crises,	  dificuldades	  e	  até	  duros	  golpes	  podem	  também	  
ser	  cura1vos,	  levando	  a	  melhores	  reinícios;	  	  
não	  insis+r	  no	  que	  “não	  há	  o	  que	  mudar”.	  

7.   Felicidade	  pelo	  trabalho:	  obriga-‐nos	  ser	  a1vos;	  	  
é	  a	  melhor	  psicoterapia;	  quem	  não	  trabalha	  	  
logo	  se	  sente	  inú1l	  e	  desmo1vado.	  
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polí+cas	  para	  felicidade	  pública	  

Divórcios	  e	  lares	  desfeitos	  
•  tornar	  a	  vida	  em	  família	  mais	  

viável,	  estabelecendo	  melhores	  
horários	  escolares,	  horários	  de	  
trabalho	  mais	  flexíveis,	  creches.	  

•  mais	  tempo	  livre	  para	  permi+r	  	  
o	  exercício	  da	  maternidade	  e	  da	  
paternidade.	  	  

•  aulas	  obrigatórias	  	  de	  educação	  
parental	  no	  currículo	  escolar	  e	  
uma	  prá+ca	  automá+ca	  para	  os	  
pais	  antes	  do	  nascimento	  de	  um	  
filho.	  

Desemprego	  
•  obje+vo	  prioritário:	  a	  redução	  

das	  taxas	  de	  desemprego.	  
•  polí+cas	  para	  a	  reinserção	  das	  

pessoas	  no	  mercado	  de	  
trabalho.	  

•  Combate	  à	  criminalidade	  com	  
polí1ca	  de	  boa	  vizinhança	  em	  
comunidades,	  para	  diminuir	  	  
o	  anonimato	  de	  imigrantes.	  

•  inves+r	  muito	  mais	  nos	  	  
serviços	  de	  saúde	  mental.	  	  
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