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Como saber se é possível estudar felicidade?  
 
Quando pensamos em ciência naturalmente lembramos de átomos, planetas, robôs, coisas que 
podemos ver e tocar. Sabemos que experiências subjetivas como felicidade são fundamentais, 
mas acreditamos que tais experiências não podem ser estudadas cientificamente. 
 
De acordo com Daniel Gilbert, autor do livro “O que nos faz felizes”, isso está errado. O autor 
não apresenta um manual de instruções que ensina como ser feliz nem é do tipo que necessita 
de Freud, Marx e modernismos para explicar a condição humana. 
 
Gilbert explora o que a filosofia, psicologia, neurociência e economia comportamental têm para 
nos ensinar sobre como o cérebro humano pode imaginar o futuro e predizer qual futuro será 
agradável. 
 
Geralmente, pessoas acreditam que o comportamento é uma simples tentativa de alcançar a 
felicidade. Primeiramente desejam muitas coisas, como verdade e justiça. Além disso, existem 
diferentes tipos de felicidade. Por exemplo, felicidade moral profunda existe quando 
alimentamos uma criança de rua que está com fome. 
 
É importante desenvolvermos nossa própria filosofia de felicidade, não aceitando o 
consumismo (carro novo, roupas da moda ou melhores restaurantes). Mas como saber se é 
possível estudar cientificamente a felicidade? 
 
A resposta depende da mensuração. Se pudermos medir algo, podemos realizar um estudo 
científico. Pessoas podem dizer tanto com palavras como com ações o que elas estão vendo, 
ouvindo, pensando e sentindo. Esses relatos representam dados essenciais para a ciência da 
felicidade. 
 
Outro livro sobre felicidade mereceu chamada de capa da revista “Veja”. Trata-se da obra 
“Felicidade – Uma História”, do historiador americano Darrin McMahon. O livro, segundo a 
revista, “mostra que a felicidade é história cultural da melhor estirpe. Da maneira que o autor 
a descreve, a trajetória do conceito tem muitos personagens, mas poucas guinadas realmente 
significativas”. 
 
MacMahon, que é professor da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, disse a “Veja” que 
ele mesmo, “quanto mais pensa sobre a felicidade, mais complicada ela se torna.” Na verdade, 
apesar do bem apurado roteiro sobre as diferentes épocas e conceitos de felicidade que o 
autor apresenta nesta obra tão recente, o tema deve gerar muitos outros livros e estudos pelo 
mundo afora. A busca infinita pela felicidade, a intensidade de seus conceitos, formas, 
descrições e sentidos representam um capítulo inacabado da história humana. 
 
Segundo “Veja”, “se avanços futuros da genética ou da farmacologia vão desvendar 
definitivamente os mecanismos da felicidade, e desvesti-la de todo o mistério, não se sabe. 
Por enquanto, trata-se de uma história com um final aberto, mais do que um final feliz”.  
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