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Prefácio por Vernon L. Smith 

O tema onipresente da Felicidade não foi tão bem tratado em 
parte alguma como em apenas cinco capítulos compactados deste 
livro. Junto com dezenas de outros, os coautores – Lall Ramrattan e 
Michael Szenberg – fazem um ótimo trabalho ao incluir o que meu 
estudioso favorito tinha a dizer: Adam Smith, em The Theory of Moral 
Sentiments (1759). 

Minha edição preferida de Dugald Stewart tem um subtítulo 
magnífico: Um ensaio para uma análise dos princípios pelos quais os 
homens julgam naturalmente a respeito da conduta e do caráter, 
primeiro de seus vizinhos e depois de si mesmos. A isso ele 
acrescenta (modestamente, garanto-lhe): Uma dissertação sobre as 
origens das línguas. Nova edição. Com uma memória biográfica e 
crítica do autor, de Dugald Stewart (Londres: Henry G. Bohn, 1853). 
Este Prefácio me dá uma desculpa para embelezar um pouco a 
discussão. 

A palavra “felicidade” aparece 156 vezes na edição de Stewart, 
incluindo as memórias de Stewart de Adam Smith. Em que consiste a 
felicidade? Muito simplesmente, acredito, é ser amado e amável. Mas 
se não tivermos autenticidade, não pode haver amor, alegria ou 
propósito. 

Em Smith, a felicidade humana surge da consciência de ser 
amado. Mas suas fontes não são devidas a mudanças repentinas de 
fortuna. “É mais feliz quem avança gradualmente para a grandeza”, 
com o público (nossos amigos, vizinhos) ciente de cada passo no 
processo de realização, e “em quem, por causa disso, quando chega, 
não pode despertar nenhuma alegria extravagante, e em relação a 
quem não pode razoavelmente criar qualquer ciúme naqueles 
ultrapassados ou qualquer inveja naqueles deixados para trás” (p. 
56). 

O reconhecimento perspicaz de Smith da assimetria 
fundamental entre nossa alegria e nossa tristeza, entre ganho e 
perda, está no contexto da felicidade: “O que pode ser adicionado à 
felicidade do homem com saúde, sem dívidas e com uma consciência 
limpa? Quaisquer acessos de sucesso são apropriadamente 



supérfluos, pois se ele é muito elevado, por causa deles, deve ser o 
efeito da mais frívola leviandade” (p. 62). 

A esse estado de tranquilidade pouco pode ser adicionado, mas 
muito pode ser tirado dele. Medido deste estado até “o ponto mais 
alto da prosperidade humana, o intervalo é apenas uma ninharia; 
entre ela e a profundidade mais baixa da miséria, a distância é 
imensa e prodigiosa. A adversidade, por isso, necessariamente 
deprime a mente do sofredor muito mais abaixo de seu estado 
natural, do possível de a prosperidade elevá-lo acima dele”.  

Outros acham difícil simpatizar com uma profunda tristeza da 
pessoa, mas pode completamente 'entrar em sua alegria', e 'é por 
causa disso, embora nossa s impatia pela tr isteza seja 
frequentemente uma sensação mais pungente em lugar da nossa 
simpatia pela alegria, sempre fica muito aquém da violência daquilo 
naturalmente sentido pela pessoa em questão” (p. 63). 

Como diz o provérbio, todo homem pode realmente ser o 
mundo inteiro para si mesmo, mas, para todos os outros, ele é uma 
parte minúscula e insignificante dele. Sua felicidade pode ser de 
muito maior importância para ele em vez de ser para todo o mundo 
além, mas para todos os outros ele não tem maior importância em 
lugar de qualquer outra pessoa:  

“ainda assim, ele não ousa olhar a humanidade de frente e 
confessar estar a agir de acordo com este princípio. . . Quando ele se 
vê à luz da qual tem consciência de como os outros o verão, ele vê, 
para as demais pessoas, ele ser apenas um na multidão, em nenhum 
aspecto melhor se comparado a qualquer outro nela. Se ele agir de 
forma um espectador imparcial possa entrar nos princípios de sua 
conduta, aquilo com o maior desejo de fazer, ele deve, nesta, como 
em todas as outras ocasiões, humilhar a arrogância de seu amor-
próprio, e reduzi-lo a algo com o qual outros homens possam 
concordar. . . Na corrida pela riqueza, honras e preferências, ele pode 
correr o mais possível – e tensionar cada nervo e cada músculo, a fim 
de superar todos os seus concorrentes. Mas se ele empurrar ou 
derrubar qualquer um deles, a indulgência dos espectadores estará 
inteiramente interrompida. É uma violação do fair play, e isso eles 
não podem admitir. Este homem é para eles, em todos os aspectos, 
tão bom quanto ele: eles não entram naquele amor-próprio, pelo qual 



ele se prefere tanto a este outro, e não podem concordar com o 
motivo pelo qual o magoou. Eles prontamente, portanto, simpatizam 
com o ressentimento natural dos feridos, e o ofensor se torna o 
objeto de seu ódio e indignação”. (pp. 119-120) 

Nas passagens acima e em proposições em outras partes de 
seu primeiro livro publicado, Smith explica a sociabilidade humana; 
suas origens, estrutura de regras e sucesso das espécies. O primeiro 
livro de Smith, The History of Astronomy, foi publicado 
postumamente em 1795, junto com outros ensaios, mas foi escrito 
no início da década de 1750. 

O que essa sabedoria é transportada para sua muito mais 
conhecida, magnum opus? Adam Smith (1776), Um Inquérito Sobre 
A Natureza E As Causas Da Riqueza Das Nações, editado com uma 
introdução, notas, resumo marginal e um Index Ampliado por Edwin 
Cannan, 2 volumes (Londres: Methuen, 1904). 

Nada é transmitido explicitamente. Em nenhum lugar, entre as 
capas e contracapas do primeiro e de seu segundo livro, Smith cita, 
conecta ou constrói sobre a estrutura social das regras seguidas, as 
quais ele deriva tão elegantemente em seu primeiro livro. Ao 
contrário de hoje, quando citamos nós próprios, livre e 
generosamente, para Smith isso era apenas vaidade, má forma. 

No entanto, por trás de todas as passagens mais famosas de 
seu segundo livro, esconde-se o espectro de sua sabedoria no 
primeiro. Por exemplo: “Todo homem, se não violar as Leis da 
Justiça, é deixado perfeitamente livre para perseguir seus próprios 
interesses do seu próprio jeito” (Vol. 2, p. 184). Significativamente, 
na literatura secundária, tais passagens são rotineiramente 
interpretadas como significando Smith estar comprometido com o 
individualismo na busca desenfreada do interesse próprio. 

O cerne da tese de Smith era a tendência natural dos humanos 
voltar-se para o interesse próprio (ou em termos modernos, cuidar de 
si mesmo) resulta em prosperidade. Smith argumentou, ao dar a 
todos a liberdade de produzir e trocar bens como quiserem (livre-
comércio) e abrir os mercados à concorrência interna e externa, o 
interesse próprio natural das pessoas promoveria maior prosperidade 
em lugar de adotar regulamentações governamentais rigorosas 



'(https: //www.investopedia.com/updates/adam-smith-wealth-of-
nations). 

Mas, a partir da leitura de seu primeiro livro, percebemos por 
qual razão a cláusula condicional “desde que ele não viole as Leis da 
Justiça” transmitiu a substância de sua mensagem. Da mesma forma, 
a frase estranha e não examinada “persiga seus próprios interesses 
do seu próprio jeito”. Não é de se admirar, quando as pessoas 
redescobriram seu segundo livro, isso lançou a grande diversão 
conhecida como “O Problema de Adam Smith”, onde os principais 
historiadores do pensamento econômico revelaram sua total 
incapacidade de ler e compreender seu primeiro livro. 

Finalmente, sobre a América, acredito ser onde encontramos 
suas melhores ideias:  

“os governantes da Grã-Bretanha, por mais de um século, 
divertiram as pessoas com a imaginação de possuírem um grande 
império no lado oeste do Atlântico. Esse império, no entanto, existia 
apenas na imaginação dos monarcas ingleses. Até então não era um 
império, mas o projeto de um império; não era uma mina de ouro, 
mas o projeto de uma mina de ouro; um projeto com elevado custo, 
e ainda continua a custar, e se continuar a ser executado da mesma 
forma como foi até agora, provavelmente custará imensas despesas, 
sem ser provável dar qualquer lucro. O pouco efeito do monopólio do 
comércio da colônia foi demonstrado [ver vol. 2, pp. 91§136]. Seus 
resultados são, para a grande parte do povo, mera perda em vez de 
lucro. Certamente agora é a hora de nossos governantes realizarem 
este sonho dourado, no qual eles têm se entregado, talvez, assim 
como o povo; ou, eles mesmos deveriam despertar disso, e se 
esforçar para despertar o povo. Se o projeto não pode ser concluído, 
deve ser abandonado” (Vol. 2, pp. 432‒433). 

Nossos irmãos no Reino Unido, por fim, seguiram esse conselho 
de um de seus cidadãos mais leais, embora dissidente. 

Vernon L. Smith 

Professor de Economia e Direito 

Instituto de Ciências Econômicas da Chapman University 

Prêmio Nobel de Economia de 2002 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Visão Geral da Felicidade Econômica 

Nos tempos antigos, medievais e modernos, as pessoas lutaram 
pela busca da felicidade. Os humanos tentaram localizar a felicidade 
do ponto de vista do divino, do homem na terra, e alguma 
combinação conhecida como Deus-homem ou super-homem.  

A terra foi criada com recursos possíveis de fazer uma pessoa 
feliz por algum esforço, ação ou escolha guiada pela razão. Alguns 
psicólogos acham “buscar a felicidade” por meio da intuição, do acaso 
ou da graça é um conceito primitivo. Alguns filósofos pensam não 
haver caminho ou método para a felicidade.  

Um conjunto de pessoas pensa ser possível obter felicidade por 
meio da graça ou um dom de Deus, do Criador ou de um ser 
sobrenatural. Outro grupo de pessoas pensa a felicidade vir como 
uma coisa secundária de uma vida virtuosa. Enfim, muitas pessoas 
pensam isso se relacionar com o ganho de riqueza e renda. 

A própria definição de “ser humano” abrange esses pontos de 
vista. No século XX, a palavra “humanismo” foi purgada da crença 
religiosa transcendental e referenciada ao bem-estar humano na vida 
terrena.  

Na época da Grécia, o foco estava nos assuntos humanos, mas 
na época da Renascença, isso estava associado à crença em Deus 
(Inwood, 1999, 99. 100‒101). Por exemplo, o filósofo holandês 
Erasmus de Rotterdam (1466-1536) era um cristão e humanista, mas 
o monge alemão Martinho Lutero (1483-1546) se afastou do 
humanismo e se moveu mais em direção à alma. Agora, o 
humanismo está focado no bem-estar das pessoas e não na religião 
transcendente. 

Do ponto de vista individual, Ludwig von Mises, um fundador da 
escola neoliberal de Economia, “define a ação humana como a busca 
pela felicidade” (Mises, 1996 [1949], p. 14). Essa visão sustenta 
todos nós somos pessoalmente responsáveis por nossa própria 
felicidade.  

Os humanos usam sua vontade e compreensão para fazer 
escolhas na vida e devem viver com as consequências, boas ou más. 



O escopo dessa visão é bastante amplo, incluindo melhoria do ego, 
satisfação do apetite, pessoas em busca de satisfações superiores ou 
ideais, pessoas em busca da felicidade e assim por diante (pp. 
14-15). 

Do ponto de vista social, John Kenneth Galbraith, um 
institucionalista proeminente, via a felicidade como ‘A Boa Sociedade’. 
De acordo com Galbraith:  

“Na boa sociedade, todos os seus cidadãos devem ter liberdade 
pessoal, bem-estar básico, igualdade racial e étnica e oportunidade 
de uma vida gratificante” (Galbraith, 1996, p. 4).  

Isso significa a economia de uma boa sociedade dever funcionar 
para todos. Deve ter forte crescimento e emprego e renda de 
maneira associada (p. 24). O resultado final é a boa sociedade ser 
um caminho orientado por regulação, em vez de ser um caminho 
orientado pelo livre mercado para obtenção de sucesso. 

Outra abordagem do bem-estar para a felicidade começou com 
a função de bem-estar de Bergson (Bergson, 1982). Esta função usa 
um índice de utilitários para cada uma das N pessoas na sociedade. 
Nesse modelo, é possível definir várias medidas de felicidade social, 
dependendo da equidade social buscada.  

Muitas análises se contentam apenas com o conceito de 
eficiência social. Ele está associado ao conceito de eficiência de 
Pareto.  

O conceito de Pareto é uma relação onde as utilidades obtidas 
por cada indivíduo não são dominadas por nenhuma outra utilidade. É 
o reino do individualismo, predominante até na obtenção da 
felicidade. 

É bem conhecido Nicholas Kaldor, Sir John Hicks e Paul 
Samuelson terem estendido este critério a questões de equidade, 
como excedente do consumidor. O paradoxo de Sen o encontrou em 
conflito com os direitos individuais (Gravel, 2001, p. 164). 

Algumas Medidas Gerais de Felicidade 

A correlação entre felicidade, dinheiro, riqueza, utilidade e 
renda foi feita ao longo da história. Por exemplo, a Boa Sociedade: 



“Há, em primeiro lugar, o requisito absoluto e inescapável de 
todas as pessoas, em sociedades boas e decentes, terem uma fonte 
básica de renda. E se isso não está disponível no livre mercado, como 
agora é chamado. Deve vir do Estado. Nada, não esqueçamos, impõe 
um limite mais forte à liberdade do cidadão senão a total ausência de 
dinheiro no bolso (ou no banco)” (Galbraith, 1994, p. 167) 

Uma medida do bem-estar de uma nação é o Produto Interno 
Bruto (PIB). Adam Smith, o pai da economia clássica, queria 
aumentar a riqueza de uma nação mais rapidamente. Ele escolheu 
um sistema de interesse próprio em parte porque as pessoas 
seguidoras de seu interesse próprio beneficiariam, involuntariamente, 
os outros. 

Desde então, os economistas têm se preocupado com o 
desempenho inferior do sistema capitalista. Para David Ricardo, 
estava se lutando contra os retornos decrescentes da natureza; para 
Thomas Malthus, foi o rápido crescimento populacional; e para Karl 
Marx, era um conflito de classes.  

O maior problema com o sistema de livre mercado, louvado por 
Smith, não era a riqueza não ser produzida rapidamente, mas se 
tornar desigualmente distribuída. A boa sociedade minguou para 
atender o requisito de todos ganharem de forma justa. 

Na economia neoclássica, o trabalho é livre para buscar sua 
maior recompensa. No sistema neoclássico, é obtida quando o 
produto marginal do trabalho corresponde à sua taxa de salário real. 
Isso é facilmente traduzido em valor de produto marginal 
multiplicando o produto marginal pelos preços, implicando o uso de 
dinheiro.  

Embora esse procedimento funcione bem para o trabalho, 
encontra resistência quanto ao produto marginal do capital, pela 
simples razão de o capital não ser facilmente definido. O estado 
dessa discussão ainda está incerto, tomando a forma de debates 
entre as Escolas de Cambridge no MIT nos EUA e a Universidade de 
Cambridge no Reino Unido. 

Muitas questões cercam o uso do PIB como uma medida de 
qualidade de vida. De acordo com Arthur Cecil Pigou, duas 
proposições são discerníveis: 



1. “os elementos de bem-estar são estados de consciência”, e  

2. “o bem-estar pode ser classificado na categoria de maior e 
menor riqueza, para o qual o dinheiro é uma medida 
prática” (Pigou, 1920, pp. 10‒11).  

Embora o PIB seja apenas uma parte do bem-estar econômico 
total, essa parte afeta o todo. Isso pode levar a mudanças na parte 
não econômica do bem-estar total para anular os efeitos econômicos 
(p. 12). Hoje, uma grande preocupação é o custo do crescimento 
econômico estar destruindo a qualidade de vida (Beckerman, 1974, 
p. 2). 

Os economistas consideram uma pluralidade de conceitos ao 
examinar a renda em correlação com a felicidade. Os modelos 
populares são renda absoluta, renda relativa e renda permanente.  

John Maynard Keynes relacionou o consumo agregado, C, 
principalmente ao rendimento disponível agregado, Y, definido como 
rendimento menos impostos e pagamentos de transferência. Esta é 
uma lei psicológica. Ela afirma o consumo aumentar com a renda, 
mas não na mesma proporção.  

A inclinação de Y é chamada de propensão marginal a 
consumir. Keynes estimou ela estar entre 60% e 70% no curto prazo 
(Keynes, 1972–89, Vol. VII, p. 128). A função de consumo 
keynesiana deu início a um novo programa de pesquisa.  

O trabalho de Milton Friedman sobre a hipótese da renda 
permanente (PIH) e o trabalho de Franco Modigliani sobre a hipótese 
do ciclo de vida (LCH) (Modigliani, 1980 [1949]) foram em grande 
parte os catalisadores de seus prêmios Nobel em 1976 e 1985, 
respectivamente. 

Os modelos PIH ‒ LCH reconciliaram anomalias na previsão do 
modelo de curto prazo de Keynes. Uma grande anomalia era a 
propensão média de consumir ser superior a 90%, enquanto o PMgC 
de curto prazo estava entre 60% e 70%.  

Franco Modigliani (1980 [1949]) e James Duesenberry (1949) 
reconciliaram as diferenças postulando um pico de renda anterior na 
função de consumo. Enquanto o trabalho de Modigliani evoluiu para 



sua hipótese LCH, o trabalho de James Duesenberry evoluiu para sua 
hipótese de renda relativa (RIH). 

Em pesquisas mais modernas, Robert Frank expandiu e 
articulou o paradigma RIH em relação à questão de como o consumo 
relativo atual dominará o consumo relativo futuro (Frank, 2009, pp. 
70–73, 193–195). Os pais, ao preferirem comprar uma casa em um 
bom distrito escolar, agora, podem estar afetando negativamente seu 
consumo futuro após a aposentadoria sem filhos na escola.  

Por outro lado, gastar agora em um terno para uma entrevista 
de emprego pode ter um impacto positivo na renda futura. A 
experiência de baixo consumo relativo agora também pode definir 
expectativas para baixo consumo relativo no futuro.  

O ‘novo consumismo’ de Juliet Schor também é baseado no 
RIH, postulando os consumidores elevarem seu consumo a níveis 
insustentáveis . Eles levam a dívidas e falências crescentes, bem 
como a jornadas de trabalho mais longas (Schor, 1998).  

John Muth substituiu a expectativa racional na renda 
permanente por uma média móvel exponencialmente igual ao valor 
esperado condicional sob expectativas racionais (Muth, 1960).  

Robert Lucas expandiu o conceito de expectativa racional, 
deslocando o significado da função consumo de relacionar consumo e 
renda para relacionar renda permanente e renda observada (Lucas, 
1976).  

Robert Hall resgatou a função de consumo dessa linha de 
ataque postulando: apenas eventos surpreendentes poderiam ser 
responsáveis por resultados inesperados. Hall testou sua função de 
consumo em um modelo de passeio aleatório. Isto é fácil de medir 
(Granger, 1999, pp. 42-43). 

Utilidade como Método 

A abordagem inicial de Jeremy Bentham sugeriu uma medida 
fundamental de utilidade. Como diz Stigler, “Bentham realmente 
plantou a árvore da utilidade”. 



Nenhum leitor poderia ignorar o conceito de utilidade como 
uma magnitude numérica, e as implicações para a análise econômica 
não eram obscuras. Mas elas foram esquecidas (Stigler, 1965, pp. 
74‒75).  

Alguns fatos importantes sobre a visão de Bentham sobre a 
utilidade incluem o seguinte: 

1. Tem a forma de um lema: são boas ações as promotoras da 
“maior felicidade para o maior número” (Bentham, 1843, p. 5). 
Bentham pretendia este ditado ser um axioma no sentido do axioma 
de Euclides, em geometria, mas presumiu ter justificativas práticas e 
empíricas. 

2. Valores éticos como certo e errado são estabelecidos pelo 
sentimento. Se a propriedade privada, por exemplo, torna feliz a 
generalidade das pessoas, então é boa; e se isso as torna infelizes, 
então é ruim (Hobhouse, 1965 [1922], p. 15). 

3. É altruísta no sentido de dar precisão ao comando: “Ame ao 
próximo como a si mesmo” (Hobhouse, 1965 [1922], p. 18). 

4. A utilidade é aditiva. No caso da utilidade social total, 
Samuelson enfatizou não importar se uma redistribuição 'prejudicará 
alguns e ajudará outros, desde se os ajudados adicionarem mais à 
utilidade total em lugar daqueles prejudicados' (Samuelson, 1966a, 
p. 241). 

5. Trabalhos posteriores sobre utilidade desenvolveram o 
conceito de utilidade ordinal. De acordo com John Hicks, o trabalho 
de Vilfredo Pareto sobre a escala de preferência foi o início da 
utilidade ordinal. “Se sabemos, para o indivíduo em questão, quanta 
utilidade ele derivaria de qualquer conjunto de quantidades dos bens 
no mercado, então, podemos deduzir dessa função (supondo sempre 
ele preferir uma utilidade superior a uma inferior) uma escala de 
preferências; podemos dizer de quaisquer dois conjuntos, se ele vai 
preferir um ao outro, ou se eles serão indiferentes a ele” (Hicks, 
1981, p. 6). Essa abordagem pavimentou o caminho para o método 
lógico de escolha para a análise de utilidade. 

6. A diferença entre a utilidade cardinal e ordinal é a primeira 
somar as utilidades de mercadorias separadas para obter a utilidade 



total, enquanto a última considerar o consumo conjunto delas, como 
colocar manteiga no pão antes comê-lo. Cardinal é superior ao 
ordinal? Ordinal faz mais sentido, mas cardinal é a ferramenta 
preferida para análises modernas de equilíbrio geral. 

Função de Utilidade de John Von Neumann e Oskar Morgenstern 

Em seu famoso livro de Teoria dos Jogos, John Von Neumann e 
Oskar Morgenstern apresentaram seu Teorema da Utilidade Esperada. 
Com um conjunto de axiomas, eles provam existir uma função de 
utilidade a implicar os tomadores de decisão se comportarem de 
forma a maximizar sua utilidade esperada.  

Para ser mais preciso, eles "provam esses axiomas implicarem 
a existência de pelo menos um mapeamento (na verdade, é claro, de 
um número infinito) dos utilitários em números" (von Neumann e 
Morgenstern, 1953 [1944], pág. 617).  

Para compreender a essência desse teorema, examinamos uma 
figura a mostrar como dois resultados se tornam funções de utilidade 
e como um terceiro resultado pode ser integrado à estrutura 
considerando a atitude do agente. Isso envolve o uso de axiomas, 
como os completos e contínuos usados na figura. 

Esses resultados na figura podem ser o resultado de jogos cujo 
resultado final em uma árvore de abrangência pode ser na forma de 
dinheiro. O valor do dinheiro, por sua vez, será mapeado para 
utilitários para uma pessoa. Classificar os utilitários nos ajuda a 
selecionar o pior caso e definir sua utilidade para zero. Para 
selecionar o melhor caso e definir sua utilidade para a unidade. 

Pode-se localizar diferentes quantias de dinheiro, em uma linha 
horizontal, e medir sua utilidade em uma linha vertical no plano 
cartesiano. 

A Teoria da Utilidade figura no segundo teorema do bem-estar 
em Economia ortodoxa. Se algumas pessoas não estão em sua 
posição de equilíbrio, então é melhor colocar dinheiro em suas mãos 
e deixá-las escolher as mercadorias associadas às utilidades para 
trazê-las de volta ao equilíbrio.  



Para enfatizar, o método do dinheiro é melhor em lugar de dar 
às pessoas vale-refeição ou outros pagamentos em espécie, porque o 
dinheiro permitirá a escolha das mercadorias. Desse modo, sua 
demanda será incorporada à economia de mercado para formar um 
sistema de equilíbrio mais eficiente e ideal. 

Na economia do bem-estar de equilíbrio geral, as curvas de 
indiferença são extraídas das curvas de utilidade. Duas curvas de 
traders podem ser colocadas em um relacionamento consecutivo em 
uma caixa de Edgeworth, e o resultado ideal de Pareto é buscado 
(Dobb, 1969, p. 14).  

Aplicações mais modernas usam um diagrama de comércio 
líquido (Ellickson, 1997, p. 19). Por meio da análise de equilíbrio 
geral computacional, os benefícios de bem-estar sob o livre comércio 
podem ser calculados para várias agregações de países ou regiões do 
mundo.  

Um de nossos estudos calcula os benefícios dos Estados Unidos 
e da União Econômica e Monetária (UEM) da União Europeia, usando 
esse método, quando a UME havia acabado de se formar. 

Mostra aquele ‘benefício de bem-estar para a UEM como um 
grupo. . . excedeu os benefícios totais de países individuais se eles 
não fossem membros "(Ramrattan et al., 2001, p. 263).  

Em outro de nossos estudos, estimamos o benefício de bem-
estar da América Latina em relação ao resto do mundo. Os resultados 
indicaram por meio de vários cenários a América Latina pode obter 
benefícios de bem-estar por meio da liberalização do comércio 
(Ramrattan et al., 2004, pp. 27 .29). [?!] 

Uma Medida Métrica de Felicidade 

Ao desenvolver a Teoria da Utilidade, Jeremy Bentham fez a 
proposição da maior felicidade para a maioria das pessoas. Ele 
sugeriu o prazer dever ser medido por variáveis como intensidade, 
duração, certeza, proximidade, fecundidade, pureza e extensão.  

Pode-se seguir Robert McNaughton ao traduzir esse conceito 
para uma medida métrica de preferências (McNaughton, 1953). Ele 



especificou um intervalo curto o suficiente para a experiência de 
felicidade ser a mesma no momento.  

Podemos então comparar esses momentos em experiências 
com outro momento. Dados dois desses momentos nas experiências, 
podemos ter relações de preferência e equivalentes entre eles. Então, 
podemos criar axiomas para medição métrica da seguinte maneira. 

Uma suposição é “a experiência de um indivíduo pode ser 
dividida em intervalos de modo sua felicidade ser possível variar de 
um intervalo para o outro, mas não dentro de um intervalo. Esses 
intervalos serão chamados de momentos de experiência” (p. 173).  

Outra suposição é organizar momentos de experiências é 
irrelevante para medir a felicidade. Assim, diante de uma tarefa 
agradável e desagradável, deve-se pensar fazer primeiro o 
desagradável e esperar o agradável é a melhor maneira de proceder.  

Uma terceira suposição sustenta que 'quando iguais são 
adicionados a iguais, os resultados são iguais; e quando iguais são 
adicionados a desiguais, os resultados são desiguais na mesma 
ordem '(p. 176).  

A quarta suposição de McNaughton contorna as áreas nebulosas 
da consciência, inconsciência e morte. Um conjunto de momentos 
inconscientes não conta. A morte é um momento quando a felicidade 
e a infelicidade não contam. Esta pode ser uma conclusão 
surpreendente para aqueles a pensarem a morte ser uma libertação 
de uma situação infeliz ou uma libertação do corpo, como este fosse 
uma prisão, tal como Sócrates comparou. 

Uma quinta suposição afirma: “se x está feliz, então não 
importa o quão feliz y esteja e possa ser superado por experiências 
suficientes como x. Se x está infeliz, então não importa o quão feliz y 
esteja, isso poderá ser compensado por experiências suficientes como 
x" (p. 177). Isso pode estar relacionado ao lema “uma pedra rolante 
não junta musgo” [The Rolling Stone].  

Por outro lado, se alguém perseverar em sua tarefa, alcançará 
a meta desejada e será feliz. Ou se perseverarmos e falharmos, 
podemos compensar um estado de felicidade. 



Então, estamos interessados em como as comparações podem 
ser medidas em tal cálculo.  

Uma sexta suposição afirma: “para cada dois indivíduos, há um 
par de momentos, um de cada indivíduo, ou ambos felizes ou ambos 
infelizes, e eles são empiricamente equivalentes... Um cálculo 
interpessoal envolverá conjuntos de momentos nem todos do mesmo 
indivíduo” (p. 179). 

Do ponto de vista métrico, McNaughton define “uma 
experiência feliz é uma experiência preferível a um momento de 
inconsciência, uma experiência infeliz é aquela para a qual um 
momento de inconsciência é preferível" (p. 176).  

Existem alguns paralelos aqui com o dito pelo filósofo G.E. 
Moore sobre a relação entre dor, prazer e desejo. A principal 
diferença entre dor e prazer é: quando alguém está com dor, deseja 
“se livrar da sensação em questão. . . e fulano deve deixar de ser o 
caso. . . para evitá-lo” (Moore, 1962, p. 31). Portanto, a solução de 
Moore seria semelhante à de McNaughton se alguém estivesse 
inconsciente da dor.  

Esses pontos de vista estão em consonância com aqueles 
expostos onde se vê a consciência como um método de realização. 
Talvez dê suporte à teoria de Sigmund Freud de o inconsciente conter 
arquétipos perturbadores dos estados conscientes. Mas eles estariam 
em desacordo com a teoria de Carl Jung de o inconsciente ser uma 
fonte de criatividade, em busca uma expressão. 

Do lado econômico, estão:  

1. aqueles a usarem a preferência dos pares para alcançar a 
felicidade estatística máxima,  

2. aqueles a usarem relações de preferência para expor uma base 
racional para a tomada de decisão e  

3. aqueles a usarem para provar uma sociedade democrática ser 
impossível. 

Uma atualização dos axiomas de McNaughton para modelagem 
de informação moderna mostra uma grande inconsistência. 
Relaciona-se a como os observadores particionam as informações em 



intervalos de tempo. Este trabalho foi iniciado pelo filósofo David 
Lewis e mais notavelmente trazido para a economia por Robert 
Aumann. 

Essas visões são apresentadas em ‘Common Knowledge’, de 
Werlang (1989). 

Basicamente, dois observadores, olhando para o mesmo 
acidente, por exemplo, provavelmente apresentarão relatórios 
policiais diferentes. A diferença é um particionar as informações em 
pequenos slots, enquanto o outro o fazer em grandes slots.  

No jargão econômico, um assume uma perspectiva 
microeconômica, enquanto o outro assume uma perspectiva 
macroeconômica. Por causa da “falácia da composição”, a perspectiva 
micro não se generaliza de forma direta para a perspectiva macro. 

Pode-se questionar os axiomas de momento de tempo de 
McNaughton argumentando a favor de um axioma de espaço 
também. A intenção do axioma espaço-tempo é nos preocuparmos 
mais com a única dimensão usada para o axioma tempo-momento.  

Mas há uma questão de saber: se a felicidade, na forma de 
bem-aventurança, devaneios, nirvana e Brahman, conforme exposta 
em vários seguidores espirituais, está sujeita à análise de espaço-
tempo. Pode-se ler: a realização consciente é ilimitada e, portanto, 
não está sujeita à metamorfose. 

Não é incomum economistas se referirem a estados de 
felicidade. Frank Ramsey propôs uma medida inicial do estado de 
êxtase em economia. Ela ainda é relevante para a pesquisa moderna 
(Ramsey, 1928). Sua teoria mostra como o consumo e a poupança 
vitalícios convergem para esse estado.  

Dois famosos modelos macroeconômicos dominaram a 
literatura econômica desde então: o monetarista e o keynesiano. Os 
monetaristas procuram controlar a economia por meio de regras 
monetárias ao vincularem a oferta de moeda à taxa de crescimento 
do produto real. Esse controle estabilizaria a economia. 

Os keynesianos, entretanto, veem a economia como um estado 
de harmonia, onde as atividades em diferentes setores, como 
monetário, real, trabalho e produção, estão sincronizadas. O desvio 



de um estado tão harmonioso permitiria políticas discricionárias do 
governo serem adotadas em estados ruins, como recessão e 
depressão, mas o mercado o restabeleceria após a recuperação. 

Keynes desenvolveu esse modelo harmonioso de curto prazo 
em seu famoso livro The General Theory of Employment (Keynes, 
1972 a 1989, Vol. VII). Antes desse trabalho, Keynes escreveu sobre 
a visão de longo prazo em seu livro “Possibilidades econômicas para 
nossos netos” (Keynes, 1972 a 1989, Vol. IX). A visão de longo prazo 
de Keynes, baseada na ciência e tecnologia, previa um aumento de 
quatro a oito vezes no padrão de vida em 100 anos a partir de 1930. 

Felicidade na Literatura 

No romance The History of Rasselas: Prince of Abyssinia, 
Samuel Johnson (1889) fez um relato da busca do príncipe pela 
felicidade. Rasselas morava no Vale da Felicidade. Um dia ele decidiu 
buscar a felicidade no mundo exterior ao viajar para fora do vale.  

Ele descobriu várias verdades sobre a felicidade:  

• primeiro, precisamos de estímulo mental para enfrentar a 
estagnação da vida;  

• segundo, ninguém está perfeitamente feliz;  

• terceiro, o prazer não pode satisfazer o desejo infinito da alma 
ansiosa e, portanto, deve-se buscar alguma atividade 
(Kalpakgian, 2018). 

As Teorias de Felicidade, elaborada por Johnson, sustentam 
uma pessoa não dever “negligenciar o estudo de si mesma, o 
conhecimento de sua própria posição, nas fileiras do ser humano, e 
suas várias relações com as inúmeras multidões em torno, e com as 
quais seu Criador o ordenou para estar unidos para a recepção e 
comunicação da felicidade” (Probyn, 1978, p. 259). 

Essa visão é baseada em preocupações éticas modernas, desde 
John Locke, a respeito de o autoconhecimento e a prática da piedade 
cristã (p. 259). 



Um livro agora popular sobre felicidade é The Art of Happiness 
(Dalai Lama e Cutler, 1998). Embora o livro seja escrito por um 
psiquiatra ocidental e um monge budista, ele fala a todos os seres 
humanos. As páginas iniciais afirmam: “somos todos seres 
humanos... Nossa estrutura física é a mesma e nossa mente e nossa 
natureza emocional também são as mesmas” (p. 2).  

A solução para a infelicidade é buscada na gentileza, bondade, 
compaixão, gentileza e um senso de comunhão entre todos os 
humanos (p. 8). A abordagem ocidental limita sua busca pela 
felicidade à mente consciente e inconsciente, em uma única vida, 
enquanto o budista remonta a muitas existências e permanece 
otimista e realista. 

A Arte da Felicidade apresenta algumas proposições 
aparentemente isentas de dogmas religiosos. Podemos considerá-las 
um paradigma para a felicidade. Elas são baseadas na moral de 
muitas escolas históricas de pensamento.  

Observações de compaixão e amor, como por exemplo pais por 
um filho ou entre amigos, dão a ideia geral de os humanos serem, 
por natureza, capazes de alcançar a felicidade. A função da 
consciência, possuída por todos nós, é a principal ferramenta para a 
mente atingir esse estado.  

Mas é preciso invocar a determinação e a vontade humana e se 
esforçar para progredir. Quando passamos para a análise da 
felicidade do ponto de vista econômico, veremos algumas das 
seguintes proposições em ação:  

1. O propósito da existência é buscar a felicidade. 

2. A felicidade é determinada mais pelo estado de espírito de 
uma pessoa em vez de ser por eventos externos. 

3. Nossos sentimentos de contentamento são fortemente 
influenciados por nossa tendência de comparar. 

4. O verdadeiro antídoto para a ganância é o contentamento. 

5. Os laços humanos podem dar origem a um senso de valor e 
dignidade. 



6. Agora, neste exato momento, temos uma mente – e ela é 
todo o equipamento básico de necessário para alcançar a felicidade 
completa. 

7. Mantenha um sentimento de compaixão, bondade amorosa, 
então, algo abrirá, automaticamente, o seu agente interior. 

8. Devemos desenvolver uma apreciação e consciência de 
nossa natureza humana ser fundamentalmente gentil e compassiva. 

9. Fazer guerra ou agir com violência não está geneticamente 
programado na natureza humana. 

10. Perceber o valor da compaixão e, em seguida, cultivá-la é 
preferível a trabalhar nas habilidades sociais ou no comportamento 
externo. 

11. Nos relacionamentos, o primeiro estágio envolve refletir, 
deliberadamente, sobre a natureza subjacente e a base do 
relacionamento, se ocorrem em base de riqueza e poder ou por 
sentimentos humanos de proximidade, compartilhamento e conexão. 

12. Transformar nossa atitude em relação ao sofrimento e 
adotar uma atitude de modo a permitir maior tolerância a ele. 

13. Frequentemente, aumentamos nossa dor e sofrimento ao 
sermos excessivamente sensíveis, reagindo exageradamente a 
pequenas coisas e, às vezes, levando as coisas para o lado pessoal. 

14. É um processo de aprendizagem, treinamento e adaptação 
a novos pontos de vista o capaz de lhe permitir a lidar com as 
dificuldades. 

15. Aprender com consciência leva à convicção, por sua vez, ela 
leva à determinação de mudar e, então, precisa de esforço para levar 
a um novo padrão de hábitos. 

16. Se você encontrar problemas ou obstáculos, recue e tenha 
uma visão de longo prazo em vez de curto prazo. 

17. Faça uma distinção entre seus ideais e os padrões pelos 
quais você julga seu progresso. 



18. Temos a capacidade de isolar partes de nós mesmos e 
buscamos batalhar contra elas e as eliminar com base em nossa 
capacidade de adotar diferentes perspectivas. 

19. Nossos estados mentais positivos podem agir como 
antídotos para nossas tendências negativas e estados mentais 
delirantes. 

20. Ser honesto consigo mesmo e com os outros sobre o que 
você é ou não é capaz de fazer pode neutralizar a falta de 
autoconfiança. Honestidade e autoconfiança estão intimamente 
ligadas. 

21. Todos os indivíduos desejam, sinceramente, sua própria 
felicidade. 

22. Em certo sentido, temos a capacidade e a inteligência para 
a saúde mental, com base em nosso conhecimento, consciência e 
determinações positivas. 

Escopo da Felicidade 

Antigos pensamentos sobre felicidade estão ligados à ideia do 
bem supremo. De acordo com o filósofo Immanuel Kant, “o supremo 
bem-criado é o mundo mais perfeito, ou seja, um mundo no qual 
todos os seres racionais são felizes e são dignos de felicidade” (Kant, 
1963, p. 6). Isso implica existirem algumas considerações éticas 
subjacentes à felicidade. 

Se alguém alcança a felicidade por meios injustos, então não 
será digno de felicidade. Visto do ponto de vista do conceito antigo do 
bem supremo, a riqueza e a saúde são necessárias para o bem-estar, 
mas devem estar associadas ao mérito e também ao fazer o bem. 

A unidade de bem-estar e bem-estar pode ser rastreada até o 
conceito de simplicidade do cínico e do epicurista sobre prudência.  

Como Lall Ramrattan e Michael Szenberg mostram no capítulo 
seguinte, outras escolas, como a do Sofista, foram ligadas a Sócrates, 
Platão e Aristóteles e ancoraram esses conceitos no conhecimento e 
na sabedoria.  



Por exemplo, pessoas sábias anseiam pela verdade e 
apreendem coisas ainda mais distantes dos sentidos. Isso contrasta 
com os cirenaicos a buscarem apenas o prazer. 

Muitas escolas consideram a felicidade como um estado de 
espírito. Uma importante exceção é Ludwig Wittgenstein. Ele 
sustentou o mundo ser a totalidade dos fatos – e não o estado de 
espírito.  

Para a visão do estado de espírito, reunimos dados dos portais 
de nossos sentidos para criar imagens. Muitas imagens combinam-se 
ao longo do tempo em ideias, diz Hume (1992 [1740], p. 4).  

A mente humana repassa constantemente essas ideias, talvez 
sobre reagindo, sendo muito sensível ou talvez não alocando tempo 
para amar e ser. Desse processo, o vício e a virtude constituem o 
summum bonum clássico ou bem supremo. Surgem não da razão, 
mas sim dos sentimentos (p. 479). 

Quanto ao caminho para a felicidade, Bertrand Russell 
escreveu: “É um lugar comum a felicidade não ser melhor alcançada 
por aqueles a procurarem diretamente” (Russell, 1957 [1917], p. 29). 
Ele explicou: as pessoas procuram conhecer o mundo “através do 
meio distorcido de seus próprios desejos”. Deve-se antes buscar os 
fatos (p. 29).  

Russell defendeu a proposição de uma Teoria dos Fatos, 
enquanto Wittgenstein defendeu uma Teoria da Imagem.  

Por um lado, alguns filósofos antigos, como Heráclito e Platão, 
ensinaram misticismo: “uma certa intensidade de profundidade e 
preenchimento em relação ao acreditado sobre o universo” (p. 2). Por 
outro lado, o conselho de Parmênides, dado a Platão, foi “para não 
desprezar nem mesmo as coisas mais mesquinhas”.  

Russell chamou isso de “temperamento científico genuíno” (p. 
7). A visão de Russell era o temperamento envolver um casamento 
de nossos ideais com o mundo (p. 7). Essa visão é exemplificada em 
seu outro trabalho, The Conquest of Happiness, onde deu orientação 
de bom senso para vencer a infelicidade relacionada à família, ao 
trabalho, ao amor, à saúde e à caridade (Russell, 1939, p. 198). 



Russell afirmou: nossa concepção deve estar relacionada ao 
espaço, tempo, matéria e causa (Russell, 1957 [1917], p. 130). 
Estamos preocupados com a causa quando dizemos a felicidade 
depender do nosso estado de espírito. Isso é uma “reunião de 
particularidades” da matéria na mente.  

Russell pensava nas entidades particulares do mundo como 
análogas às notas de uma sinfonia com duração de tempo. Essas 
questões exigem ser feita uma distinção entre os estados mentais e 
os físicos. Mental significa acreditar, duvidar, desejar, desejar, sentir-
se satisfeito ou sofrido e percepção geral (p. 125). 

Amartya Sen preocupou-se com alguma ambiguidade em 
relação ao conceito de espaço e pobreza: desigualdade. Existe um 
problema de escolha de “espaço avaliativo”, distribuído por muitas 
variáveis: renda, riqueza, utilidades, recursos, liberdades, direitos, 
qualidade de vida e assim por diante (Sen, 1991, p. 4).  

Este assunto também foi abordado em seu trabalho sobre 'O 
Padrão de Vida', onde escreveu: “Dentro da noção geral de padrão de 
vida, visões divergentes e rivais da bondade da vida coexistem em 
um pacote não classificado” (Sen, 1998 [1987], p. 1). Ele escreveu 
sobre bem-estar sem estar bem ou ser feliz sem liberdade. 

Geralmente, Sen examinava os lados filosófico e econômico e 
fazia duas distinções da Teoria da Utilidade. Do lado revelado de 
preferência, a utilidade é vista como algo para maximizar, “o máximo 
do comportamento de escolha de uma pessoa”, enquanto a outra 
visão representa “o interesse próprio ou bem-estar da pessoa. . . (ou 
mesmo o bem-estar) de uma pessoa” (Sen, 2002, p. 27).  

Sen está defendendo um programa de pesquisa contemporâneo 
na área de Economia de Bem-estar com base em utilidade. Mas a 
teoria baseada na utilidade, dentro da Economia do Bem-estar, 
degenerou. Ele observou: “o declínio do utilitarismo não levou ao 
surgimento de uma perspectiva orientada para a liberdade” (p. 8).  

Algum progresso já foi feito em medições na forma de níveis de 
vida, satisfação de necessidades básicas, qualidade de vida ou 
desenvolvimento humano, mas eles não estão bem fundamentados 
em conceitos de bem-estar ou liberdade (p. 8). 



Frederick Hayek escreveu muito contra a justiça social em seu 
programa de pesquisa do mundo econômico de ordem física e 
sensorial (Hayek, 1976 [1952]). Seu individualismo metodológico 
acreditava somente o indivíduo ter acesso às informações para as 
escolhas econômicas.  

As informações para a tomada de decisão das pessoas são 
armazenadas na “ordem neural” de uma pessoa, pertencente ao 
cérebro, um domínio físico. Uma pessoa sabe melhor o que é bom 
para sua felicidade.  

A injustiça ocorre quando outro, um planejador social do 
governo, interfere intencionalmente no julgamento de uma pessoa 
sem seu consentimento. A coerção produz injustiça – e é função do 
Estado remediar isso. A má sorte e o infortúnio dependem da 
caridade, do altruísmo, da humanidade, dos outros e assim por 
diante. 

Um dos conceitos mais antigos de felicidade está ligado ao 
amor. De acordo com Gottfried Leibniz, “amar é ter prazer na 
felicidade do outro, ou, o que dá no mesmo, é considerar a felicidade 
do outro como sua” (Leibniz, 1951, p. 559).  

Mais uma vez, "Amor é este ato ou estado ativo da alma capaz 
de nos fazer encontrar nosso prazer na felicidade ou satisfação dos 
outros”. Às vezes percebemos um belo objeto capaz de produzir 
felicidade – e essas afeições tornam-se amor puro, mas o amor a 
Deus supera todos os outros amores porque é divino. Ela produz os 
melhores resultados, é a mais bela, a mais digna e tem o maior 
poder e sabedoria. 

“A sabedoria nada mais é senão a própria Ciência da 
Felicidade”. Essa ciência é tão boa, pois “Justiça nada mais é senão 
caridade conformada com a sabedoria”.  

Para resumir as suas opiniões sobre o amor, Leibniz afirma o 
seguinte:  

• Justiça é a caridade dos sábios;  

• Caridade é benevolência geral;  

• Benevolência é o hábito do amor;  



• Amar alguém é deleitar-se com sua felicidade;  

• A sabedoria é a ciência da felicidade;  

• A felicidade é uma alegria duradoura;  

• A alegria é o estado de prazer;  

• Prazer ou deleite é uma sensação de perfeição. 

O mais alto estado de felicidade ou bem-aventurança é 
geralmente declarado como uma qualidade divina. Tal qualidade ou 
estado escapa a uma definição, mas do ponto de vista dos seres 
humanos, podemos considerá-lo como pertencente a um estado da 
mente.  

Este trabalho de Lall Ramrattan e Michael Szenberg não é 
apenas uma avaliação da pesquisa contemporânea sobre felicidade, 
brotada da análise de utilidade. Ele aceita as duas vertentes das 
tendências de utilidade, identificadas por Sen, incluindo tópicos na 
nova direção para a qual o campo está tendendo.  

Se a felicidade é algo inventado pelo homem, então podemos 
averiguar seus limites e originalidade, mas aparece como conceitos 
filosóficos ou empíricos para as pessoas. Se empírico, não saberemos 
seus limites ou origens. Se for um conceito filosófico, a priori, sempre 
podemos duvidar de sua completude. Mais e mais exemplos disso só 
podem torná-lo provável, mas não certo (Caygill, 1995, p. 153). 

O conceito de felicidade nos escritos gregos parece ser uma 
condição para uma vida boa. Hoje, estamos divididos entre buscar a 
felicidade interiormente ou exteriormente.  

A primeira é a abordagem preferida dos inclinados à 
espiritualidade e a última é a abordagem preferida da maioria dos 
cientistas. As primeiras abordagens da Teoria da Felicidade com base 
na Utilidade adotaram uma abordagem por cada assunto. 

Abordagens posteriores, como a teoria da preferência revelada, 
tentaram torná-la objetiva, usando as escolhas do consumidor como 
dados. Anteriormente, Pareto havia tomado toda a abordagem da 
curva de indiferença como dados para definir a economia em bases 
científicas para construir a Teoria da Escolha (Mitchell, 1969, p. 412). 



Esboço do Livro 

Capítulo 1: Introdução e visão geral da felicidade econômica  

Neste primeiro capítulo, pintamos o pano de fundo sobre o qual 
desenharemos nossos conceitos econômicos de felicidade. 
Descobrimos o domínio do conceito ser um conjunto aberto de ideias.  

O conceito de utilidade é proeminente nesse domínio e é de 
suma importância no desenvolvimento da economia. Diz respeito à 
felicidade dos indivíduos e da sociedade. Ambos têm desafios de 
mensuração.  

Pode-se adotar uma abordagem subjetiva ou objetiva para a 
felicidade econômica com base em sua inclinação. Essa é a visão 
panorâmica do projeto em questão. Ela é elucidada em diferentes 
capítulos especializados nas ideias substanciais encontradas na 
literatura. 

Capítulo 2: Ideias fundamentais de felicidade e bem-estar no 
pensamento antigo, medieval e moderno 

Este capítulo baseia-se em algumas das principais teorias 
morais e filosóficas das escolas antigas, medievais e modernas. 
Constituem a base da análise da utilidade.  

O pensamento grego sobre a felicidade foi a base para o estudo 
da felicidade. Os pensamentos estão mais ligados a aspectos éticos, 
embora todos os outros aspectos, como político, jurídico e filosófico, 
também importam. Começamos com a escola sofista, com o 
raciocínio dialético sobre a felicidade. Ele foi adotada por Sócrates, 
Platão e Aristóteles. 

Essas ideias são então contrastadas com os cirenaicos, cínicos, 
epicureus e estóicos. Uma figura é incluída da intercorrelação do 
pensamento grego sobre a felicidade. 

Capítulo 3: Economia e Felicidade 

Neste capítulo, examinamos algumas fontes amplas da 
Economia da Felicidade. Começando com uma classificação do 



assunto com base nas visões psicológicas, individuais, sociais e 
institucionais da felicidade, passamos então para avaliação de como 
as diversas escolas, na História do Pensamento Econômico, lidam 
explícita ou implicitamente com o assunto. 

Capítulo 4: Estudos subjetivos em renda e riqueza: o dinheiro pode 
comprar felicidade? 

O objetivo deste capítulo é o estudo de teorias e a medição do 
bem-estar subjetivo. Os trabalhos de Richard Easterlin e Angus 
Deaton, usando a metodologia de pesquisa de Hadley Cantril e o 
Gallup Poll, bem como Daniel Kahneman, abordam o estudo das 
estruturas de curto e longo prazo da mente. A teoria positiva, como a 
predição de Paul A. Samuelson a respeito de preferências do 
consumidor em seu padrão de consumo, também é estudada. A 
estrutura axiomática da utilidade de John von Neumann e Oskar 
Morgenstern é investigada como a base da análise moderna da 
utilidade. 

Capítulo 5: Bem-estar social e felicidade 

Neste capítulo, direcionamos nosso estudo da felicidade ao da 
sociedade e ao bem-estar da humanidade. Isso requer foco nas 
relações sociais e nas habilidades sociais, laços e apoios possíveis 
contribuir para a felicidade. 

Os humanos encontram a felicidade participando de grupos. O 
conceito de racionalidade de grupo revela cada indivíduo obter 
benefícios de tal filiação. 

Por exemplo, você pode não ser capaz de proteger 
adequadamente a si mesmo e sua propriedade, então você se volta 
para a sociedade. A vontade dos indivíduos guarda o interesse 
próprio, mas há uma vontade geral para guardar o interesse comum, 
segundo Jean-Jacques Rousseau (1978, p. 72).  

A vontade geral é uma força convincente e pode não funcionar 
de forma a proporcionar felicidade individual. Existem muitas teorias 
associadas a uma sociedade feliz. 

Não é o caso da sociedade brasileira na atualidade!
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