




esses tempos em que fór-
mulas para ser feliz são
encontradas aos montes
na baixa literatura de auto-
ajuda, há quem acredite que

o conceito de felicidade não vai muito
além do que propõe aquela campanha pu-
blicitária de uma rede de supermercados.
Se, para você, há algo maior por trás de
um "pãozinho quentinho, com manteiga
derretendo", eis uma boa notícia: nunca
a ciência reuniu tantas pistas capazes de
apontar caminhos para ajudar você.

A banalização da felicidade chegou a di-
ficultar a aceitação do seu estudo na arena
científica. "Basta ir a qualquer livraria para
verificar a quantidade de títulos que suge-
rem uma abordagem 'rápida e eficaz para
ser feliz"' diz o psicólogo Christian Kris-
tensen, da PUC-RS. Ele acredita que, para
o consumidor, ainda é difícil diferenciar as
abordagens cientificamente fundamenta-
das das que aproveitam um filão editorial.

E o que fazer, então? Não responda ago-
ra. GALILEU ouviu alguns dos maiores espe-
cialistas do mundo para reunir informações
precisas, além de mergulhar nos livros sé-
rios sobre o tema. As páginas a seguir tra-
zem um resumo aplicável daquilo que eles
chamam de ciência da felicidade.

A principal linha que estuda essa emo-
ção é a chamada psicologia positiva. Ela
vem crescendo desde os anos 1980 e tem
como pioneiros os psicólogos Ed Diener,
professor da Universidade de Illinois, e
Martin Seligman, diretor de um centro
na Universidade da Pensilvânia (ambas
nos EUA). Eles e outros pesquisadores co-
meçaram a trilhar um rumo diferente da
psicologia tradicional ao mudar o foco dos
estudos e terapias. Sai a doença e entram
os traços de personalidade construtivos.

No início, a seriedade da psicologia po-
sitiva foi muito questionada. "Há resistên-
cia por parte de colegas médicos, voltados

Para especialistas, 50% das
diferenças no nível de felicidade

entre as pessoas se deve à
genética, 40% à atitude e

apenas 10% às circunstâncias

para pesquisar causas de doenças. Mas é legítimo estudar o que
promove os estados emocionais positivos", diz Hermano Tavares,
psiquiatra do Ambulatório do Jogo Patológico do Hospital das Clí-
nicas de São Paulo. A ciência da felicidade ganhou novo status com o
desenvolvimento das tecnologias de imageamento cerebral. Graças a
elas, neurocientistas juntaram-se a psicólogos e psiquiatras na ten-
tativa de compreender até onde vai nossa capacidade de ser feliz.

Eles já descobriam indícios importantes. Um exemplo é a teoria
que diz que mudanças nas circunstâncias de vida não teriam efeito
permanente no nosso nível de felicidade. Tanto alguém que ganha
uma fortuna na loteria quanto os que passam por uma doença gra-
ve teriam seus níveis de bem-estar alterados — para mais ou para
menos —, mas eventualmente voltariam a seu normal.

Cada um é cada um
Nesse caso, o velho chavão é verdade: cada um reage de um jeito aos
acontecimentos. Parte da explicação para isso pode estar inscrita em
nossos genes, conforme pesquisas vêm demonstrando há duas dé-
cadas. Uma das mais recentes, realizada pela Universidade de Edim-
burgo (Escócia), estudou mais de 900 pares de gêmeos para inferir a
influência da genética em nosso "bem-estar subjetivo" — termo téc-
nico para felicidade. Para os autores, os genes que agem sobre nossa
satisfação são os mesmos que atuam sobre nossa personalidade.

"Quanto mais extrovertida, estável e consciente — o oposto de
neurótica — uma pessoa é, maior tende a ser o seu bem-estar", diz
Alexander Weiss, professor de psicologia e líder do estudo. E vai
além. "Cerca de 50% das diferenças do nível de felicidade entre os
indivíduos se deve a variações genéticas." A americana Sonja Lyu-
bomirsky, professora de psicologia da Universidade da Califórnia
(EUA), concorda e afirma que, além da porção genética, 40% da sa-
tisfação seria explicada por nosso comportamento. Os 10% restan-
tes seriam fruto das circunstâncias: se somos homens ou mulheres,
bonitos ou feios, brasileiros ou dinamarqueses, por exemplo.



Isso mostraria que mudanças não são fáceis. Porém são possíveis.
"Nossas personalidades são estáveis. Contudo, pesquisas sugerem
um aumento modesto na estabilidade emocional e consciência na
idade adulta. Então algumas mudanças ocorrem naturalmente", diz.
Segundo o professor, um alto grau de bem-estar não é caracterizado
pela felicidade constante, mas pela atitude positiva permanente.

A maioria dos especialistas concorda que há um ponto de sa-
turação no bem-estar de cada um de nós. "Precisamos voltar a
um estado normal porque a felicidade precisa ser buscada" diz a
neurocientista Silvia Helena Cardoso, fundadora do Instituto da
Ciência da Felicidade, vinculado ao Instituto de Teleneurociência
de Campinas (SP). Após um evento muito prazeroso, como uma
promoção no emprego, chega a hora em que a satisfação acaba e nos
sentimos motivados a buscá-la novamente. "Aristóteles já dizia que
a felicidade é conseqüência de ações" diz Silvia.

Mas, segundo a neurocientista, a felicidade possui um diferencial
em relação a outros objetivos de vida: é o único que tem valor em si
mesmo. Os outros, como saúde, poder, dinheiro, beleza e sucesso,
fazem sentido apenas como um meio de alcançar o bem-estar.

Caminhos errados
E nós o buscamos. Mas, muitas vezes, nos lugares errados, como
nos bens materiais. Em geral, os cientistas concordam que há limi-
tações para a quantidade (e qualidade) de felicidade que eles podem
proporcionar. "Um vestido novo ou uma casa enorme podem fazer
você feliz, mas por um período de tempo curto", diz o físico Stefan
Klein, ex-editor de ciência da revista alemã "Der Spiegel" e autor

dos livros "A Fórmula da Felicidade "e "The
Science of Happiness - How Our Brains
Make Us Happy" (A Ciência da Felicida-
de - Como Nossos Cérebros nos Fazem
Felizes, inédito no Brasil).

Esse mecanismo é chamado pelos pes-
quisadores de "adaptação hedonista". É a
calmaria que se segue a um evento alegre,
como a compra de um carro. Isso pode
acontecer também com uma promoção,
uma cirurgia plástica, uma mudança para
outro país ou novos relacionamentos.

A advogada e escritora americana Gre-
tchen Rubin estudou tudo isso e pôs em
prática seu "Projeto Felicidade". Sua meta
é "passar um ano testando todas as dicas,
teorias e estudos científicos que puder en-
contrar, seja de Aristóteles, Martin Selig-
man ou Oprah Winfrey".

Para Richard Davidson, professor de
psicologia e psiquiatria da Universidade
de Harvard, a felicidade é uma habilidade
que se aprende. "Não é diferente de tocar
um.instrumento musical ou praticar um
esporte. Se treinar, você vai melhorar", afir-
ma. Vire a página para saber como começar
seu treino.



modo como encaramos a
vida varia de pessoa para
pessoa. E muito. Vejamos
os relatos a seguir. O nor-
te-americano Randy tinha

tudo para ser infeliz. Duas pessoas mui-
to próximas a ele cometeram suicídio:
seu pai, quando Randy tinha 12 anos, e
seu melhor amigo, cinco anos depois.
Após viver sob o mesmo teto com um
padrastro com quem não se dava bem,
Randy casou cedo e teve uma separação
traumática, pois descobriu que estava
sendo traído. Mas ele deu a volta por
cima, casou-se de novo, adora seus três
enteados e se considera realizado.

Já Shannon tinha tudo que podia que-
rer. Aos 27 anos, está prestes a receber
o diploma universitário de professora de
língua inglesa, tem um namorado com
quem planeja morar, uma família está-
vel e muitos amigos. Ainda assim, ela
sente-se infeliz. Sofre de falta de auto-
confiança, é oprimida pela sensação de
que deveria ter escolhido outra carreira
e sente-se sozinha e dependente do na-
morado para tomar decisões.

Essas histórias são contadas por Sonja
Lyubomirsky, psicóloga da Universida-
de da Califórnia, no livro "A Ciência da
Felicidade". Elas levam a uma conclusão:
por mais piegas que essa afirmação pos-
sa soar, nossa felicidade vem da maneira
como encaramos a vida. Ela é, em boa
parte, determinada pelo fato de sermos
otimistas ou não.

Cientistas garantem que
o primeiro passo para

ser mais feliz é mudar a
maneira como você encara
a vida: um fracasso é uma
tragédia ou oportunidade

de aprendizado?

O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, por exemplo,
parece saber disso muito bem. Frases de autoria do homem, como
"uma boa cabeça e um bom coração são sempre uma boa com-
binação"; "sempre parece impossível até que seja feito" e "no
meu país nós vamos para a prisão primeiro e depois nos torna-
mos presidentes", demonstram uma atitude positiva, otimista e
bem-humorada em relação às adversidades pelas quais passou,
incluindo aí quase 20 anos de cadeia.

A terapia pode ajudar na busca pela positividade. Na psico-
terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, terapeuta e
paciente examinam os fundamentos irracionais que podem le-
var alguém a encarar certos acontecimentos de forma negativa.
"Ao modificar a maneira de interpretar as situações, é possível
alterar as emoções e os comportamentos que decorrem disso",
diz o psicólogo Christian Kristensen. "A terapia cognitiva pode
até provocar alterações na rede neuronal, por exemplo, quando
se trabalha para evitar pensamentos negativos", afirma a neuro-
cientista Silvia Cardoso.

Além disso, segundo Sonja Lyubomirsky, a atitude de gratidão
estimula o gosto por experiências positivas e favorece o auto-
merecimento e a auto-estima. A própria psicóloga aplica suas
teorias na prática. Ela conta que, quando se mudou para a Cali-
fórnia, vivia empolgada com a bela paisagem do lugar, até o dia
em que se acostumou com o visual da nova morada. Ao perceber
isso, passou a reservar momentos do dia para admirar a praia e
as montanhas, trazendo de volta à sua vida o bem-estar que esse



hábito de gratidão lhe proporcionava.
Ok, a essa altura você deve estar pensando que abriu um livro

de auto-ajuda por engano, em vez da GALILEU. Daqueles cheios de
chavões como "dinheiro não traz felicidade" "a grama do vizinho
é mais verde", "o que importa é a beleza interior" e por aí vai. Mas
acredite: todas essas afirmações e orientações são baseadas em
estudos científicos, realizados por especialistas.

Não se obrigue a ser feliz
Vale ressaltar: ser otimista não significa forçar a barra para estar
alegre o tempo todo. Afinal, a tristeza tem seu papel. "Quando me-
lancólicos, encontramos poderes que não descobriríamos se con-
tinuássemos contentes, queremos encontrar novas maneiras de
ser felizes", diz Jerome Wakefield, professor de serviço social da
Universidade de Nova York e co-autor do livro "The Loss of Sad-
ness: How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive
Disorder" (A Perda da Tristeza: Como a Psiquiatria Transformou a
Tristeza Normal em Desordem Depressiva, inédito no Brasil).

Na ânsia de ser feliz (e por diagnósticos malfeitos), muitos
acabam recorrendo a remédios, sobretudo antidepressivos, que
só possuem eficácia quando tratam distúrbios. "Esses medica-
mentos reduzem o afeto negativo patológico, mas não aumentam
o afeto positivo" diz o psiquiatra Hermano Tavares.

Conclusão: busque ver o lado positivo, mas não ignore suas
melancolias — aceite-as como parte da sua personalidade e do
momento que você está vivendo.



UMA VIDA EM
SOCIEDADE

alvez não haja nada que
melhore imediatamente o
humor de qualquer pessoa
como um bom papo com um
amigo, de preferência cheio

de risadas. "Somos seres sociáveis. Uma
pessoa tem que ter amigos, entes queri-
dos, estar com pessoas próximas", afirma
a neurocientista Silvia Cardoso. Segundo
a pesquisadora, nosso cérebro foi moldado
para isso. É só reparar que geralmente uma
pessoa que está dando risada ou sorrindo
está acompanhada de outra.

As boas relações, com amigos ou fa-
miliares, dizem os especialistas, atendem
a muitas de nossas necessidades bási-
cas. E isso é fruto da evolução da espécie
humana. "Não teríamos sido capazes de
sobreviver sem essa motivação", diz a psi-
cóloga Sonja Lyubomirsky. Basta lembrar
que, desde os primórdios, grupos sociais
repartiam o alimento e uniam-se para
combater o inimigo.

A psicóloga divide esse amparo social
em três tipos: palpáveis (por exemplo, dar
uma carona ao hospital ou consertar um
eletrodoméstico de um amigo); emocional
(escutar os problemas dos outros, aju-
dar a achar soluções) e informativo (dar
conselhos financeiros). A junção desses
três tipos forma uma rede de segurança
em torno das aflições do dia-a-dia.

Outra chave para não deixar a satis-
fação cair nos nossos relacionamentos

O amparo fornecido por uma
sólida rede social pode ser

prático e palpável, emocional
e informativo. E você, já falou
com o seu melhor amigo hoje?



é sempre incorporar novos elementos à rotina. Isso serve para
amizades, relações familiares e, principalmente, para o casa-
mento. É por isso que as uniões mais bem-sucedidas são aque-
las nas quais os cônjuges demonstram carinho um pelo outro,
fazem planos juntos e têm interesse pelos desafios, sucessos e
sentimentos do companheiro.

Apesar de tudo isso, quem quer melhorar sua satisfação com
a vida precisa sair do seu mundinho particular. "É preciso inte-
ragir com a comunidade" sugere o professor Alexander Weiss.
Claro que ninguém precisa ser uma Angelina Jolie, que roda o
mundo como embaixadora da ONU, levando apoio e atenção a
lugares destroçados pela guerra e pela miséria. Mas, partindo
do exemplo da atriz, é possível fazer coisas para melhorar as
condições de vida na sua cidade, no seu bairro ou na sua rua.

Até porque pesquisas mostram que nosso nível de satisfação
não depende apenas de nós, mas do ambiente que nos cerca.
Apesar de, como dissemos anteriormente, estudos apontarem
que cerca de 50% das diferenças do nível de felicidade entre
os indivíduos se deve a variações genéticas, tal estatística é
variável. "O cérebro é muito complexo. Acho que é muito cir-
cunstancial, tem gente que possui uma grande capacidade de
ser feliz, mas vive em um ambiente ruim", diz Silvia Cardoso.

O físico Stefan Klein também é cauteloso. "Sempre acho
questionável estabelecer números sobre a influência do am-
biente em nosso comportamento." Para o pesquisador, porém,
está claro que, se as necessidades básicas são satisfeitas, a influ-
ência de fatores externos no bem-estar subjetivo é pequena.

Apesar disso, fatores externos como distribuição de renda,
expectativa de vida, ausência de corrupção e respeito aos di-
reitos humanos são computados por especialistas para inferir
o nível de satisfação de uma nação. "Em cirna desses fatores
vêm a cultura e a visão de mundo em relação à vida. Os latino-
americanos tendem a ser mais felizes do que esperaríamos se
analisássemos apenas o lado financeiro", diz o psicólogo Ed
Diener, autor do recém-lançado "Happiness - Unlocking the
Mysteries of Psychological Wealth" (Felicidade — Desvendando
os Mistérios da Riqueza Psicológica, inédito no Brasil). Para o
pesquisador, nós latinos pontuamos alto em emoções positivas
graças à forma como nos relacionamos. Na maioria dos casos,
somos pouco críticos, buscamos o lado mais divertido das si-
tuações e tendemos a apoiar quem está mal.

Para o psicólogo Christian Kristensen, o processo é um ciclo.
"A partir da nossa base biológica e ao longo de experiências am-
bientais, desenvolvemos nossa personalidade. Por sua vez, ela
influencia decisivamente a capacidade de sermos felizes", diz.

Se o nível de bem-estar varia entre países e culturas, como
determinar quais são as nações mais felizes do mundo? Um
dos rankings mais abrangentes é o "World Database of Hap-

piness" ("Banco de Dados Mundial sobre
a Felicidade"), compilado pelo sociólogo
Ruut Veenhoven, da Universidade Eras-
mus de Roterdã (Holanda). Não por acaso,
os cinco primeiros colocados são países
que oferecem excelente qualidade de vida:
na ordem, Dinamarca, Suíça, Áustria, Is-
lândia e Finlândia.

Ou seja, mesmo que nossa capacidade
individual seja decisiva, as circustancias
de vida têm importância fundamental. "O
movimento pela felicidade enfatiza que as
pessoas têm capacidade para serem felizes
o tempo todo, enquanto há um declínio na
noção de que as sociedades devem prover
os indivíduos com as oportunidades para
alcançar o sucesso. Quando não conse-
guem, alguns indivíduos acabam sentin-
do-se culpados", diz Allan Horwitz, pro-
fessor da Universidade de Rutgers (EUA),
e co-autor do livro "The Loss of Sadness:
How Psychiatry Transformed Normal
Sorrow into Depressive Disorder".

Então, se as suas circunstâncias não são
favoráveis para o seu sucesso, não aceite
ser apontado como culpado. Tente mudá-
las, além de transformar a si mesmo.
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om a palavra, Ed Diener, pro-
fessor de psicologia da Uni-
versidade de Illinois: "A re-
ligião, em certo sentido, age
como um manual para a vida".

É só procurar em qualquer livro sagrado,
como a Bíblia ou o Talmud (compilação
de escritos judaicos), para encontrar lições
sobre generosidade e respeito ao próximo,
por exemplo. Dependendo de como você
enxerga a questão, eis um bom punhado
de atalhos para encontrar a felicidade.

As religiões formais também oferecem
uma espécie de rede de proteção. Algumas
pesquisas revelam que, quando compara-
dos a ateus, os crentes são mais saudá-
veis e se recuperam melhor depois de um-
trauma. Um estudo com pais que haviam
perdido seus bebês por síndrome da mor-
te súbita demonstrou isso. A conclusão ê
que, além da crença em um mundo espiri-
tual, em um deus e em vida após a morte
serem reconfortantes, o apoio encontrado
entre os companheiros de fé ajudou os ca-
sais a seguirem em frente.

Como aponta Diener em "Happiness
- Unlocking the Mysteries of Psycholo-
gical Wealth" (Felicidade — Revelando os
Mistérios da Riqueza Psicológica, inédito
no Brasil), muitos estudos mostram peque-
nos — mas signincantes — benefícios da
religião para o bem-estar. O pesquisador
Neal Krause, da Universidade de Michigan
(EUA), compilou informações sobre apoio
social, estresse em relação a dinheiro e saú-
de, além de outras variáveis, entre milhares
de cristãos idosos. Descobriu que receber
e dar ajuda a outros fiéis ajudava a aliviar



Religiosos costumam viver mais,
ganhar mais dinheiro e reportar
maior nível de satisfação. Mas a
fé cega em Deus ou nas orações
pode fazer muito mal à saúde

as preocupações financeiras, e os que freqüentavam a igreja com
mais assiduidade tinham maior probabilidade de viver mais.

E isso não vale apenas para cristãos. Em um estudo célebre,
Richard Davidson, da Universidade Harvard (EUA), vasculhou o
cérebro de monges budistas durante a meditação. Suas pesqui-
sas ajudaram a provar que, se há uma região que concentra os
pensamentos de bem-estar no cérebro, ela fica do lado esquerdo
do córtex pré-frontal. Até Tenzin Gyatso, o 14 Dalai Lama e
líder do budismo tibetano, já visitou o laboratório de Davidson
e participou de suas pesquisas de imageamento cerebral.

mento correto" que enfatiza a consciência, a concentração e a
consideração. Ou seja, meditação. "Ocorrem profundas mudanças
no cérebro apenas com esse exercício mental", diz Davidson.

Outras pesquisas mostram que pessoas religiosas (indepen-
dentemente do credo) são menos propensas a usar drogas e
cometer crimes e têm mais potencial para educar-se e ganhar
dinheiro. Para o filósofo norte-americano Daniel Dennet, um
dos cabeças do novo ateísmo (GALILEU 186), as religiões são bem-
sucedidas em parte porque ajudam as pessoas a sentirem-se bem
em relação a si mesmas e ao mundo. "É fácil reconhecer que
qualquer religião não seria disseminada se deixasse as pessoas
tristes", afirma Diener. É claro que não dá para dizer que todo re-
ligioso é feliz, mas pesquisas sustentam a idéia de que, na média,
os crentes se sentem melhor do que os não-crentes.

E não dá para generalizar também porque, como muitas ou-
tras coisas na vida, a religião pode ter seu lado negativo. Se-
gundo Sonja Lyubomirsky, estudos mostram que pessoas que
acreditam cegamente no poder curativo de orações podem ne-
gligenciar exercícios físicos e cuidados com a saúde. E não é

só isso: aqueles que transferem de modo
passivo seus problemas para Deus mos-
tram níveis mais baixos de saúde mental,
afirmam os pesquisadores George Brown
e Tirril Harris no livro "Social Origins of
Depression" (As Origens Sociais da De-
pressão, inédito no Brasil).

Mas esses resultados também depen-
dem do local onde as pesquisas são feitas.
Para Diener, não surpreende que a relação
entre felicidade e fé varie entre diferentes
nações e indivíduos, já que a religião inclui
diversas práticas. "Um cientologista e um
muçulmano têm poucos princípios, cos-
tumes e regras em comum", afirma.

Um exemplo é o estudo dos pesquisa-
dores Adam Cohen e Paul Rozin, respec-
tivamente das universidades do Arizona
e da Pensilvânia (EUA), sobre a relação de
judeus e protestantes com o perdão. Eles
descobriram que os primeiros estão mais
propensos a relevar o pecado em pensa-
mento, mas condenam mais fortemente
as ações pecaminosas. Já os protestantes
dão mais importância ao que se pensa. Por-
tanto, um fiel dessa crença pode sentir-se
mais culpado por pensar em trair o cônjuge,
por exemplo. Essas diferenças certamente
se refletem na influência que cada religião
pode ter sobre o bem-estar.



ontrariando pesquisas pas-
sadas, um recente estudo da
Universidade VU, de Ams-
terdã (Holanda), concluiu
que não há relação de causa

e efeito entre praticar exercícios físicos e
obter alívio nos sintomas da depressão.
O que ocorre, dizem os holandeses, é que
quem não gosta de praticar exercícios ten-
de a ser mais depressivo.

Porém isso não quer dizer que a ativi-
dade física não seja recomendada para a
saúde mental. Pelo contrário. Exercícios
liberam o neurotransmissor endorfina no
cérebro. A substância melhora a memó-
ria, o humor, faz bem para os sistemas
imunológico e circulatório, diminui o
risco de doenças da próstata no homem
e combate os radicais livres responsáveis
pelo envelhecimento das células.

Além disso, segundo o psiquiatra Her-
mano Tavares, há o benefício psicológico
em obter um retorno causado pelo esforço
corporal. "A atividade ainda promove a re-
gulação dos hormônios do estresse", afir-
ma. Tavares coordenou um estudo com
dependentes químicos atendidos pelo
ambulatório em que trabalha no Hospital
das Clínicas de São Paulo, no qual os vo-
luntários passavam por sessões semanais
de caminhada ou corrida. A maioria conse-
guiu reduzir a fissura causada pelo vício.

Por falar em cuidados com o corpo,
onde entra a aparência na equação da fe-
licidade? Cuidar de si mesmo é impor-
tante, claro. Mas, assim como o dinheiro,
a beleza pode trazer somente uma felici-
dade temporária. Neste ponto voltamos à

tal "adaptação hedonista", citada no início da reportagem. Ela
ocorre quando nos acostumamos com uma determinada fonte
de prazer, seja ela um bem material ou uma cirurgia plástica, ao
ponto em que ela deixa de proporcionar satisfação.

Foi o que aconteceu com Denise, também entrevistada pela
psicóloga Sonja Lyubomirsky. Aos 40 anos, mãe de três crian-
ças, estressada, fora de forma e com a pele castigada pelo sol,
sentia-se muito mais velha do que dizia sua identidade. Um
belo dia, Denise foi selecionada para o "Extreme Makeover"
programa de TV que transforma radicalmente a aparência dos
participantes. Após 12 horas de cirurgia, que incluiu lifting fa-
cial, rinoplastia, lipoaspiração e tratamento com laser, seu rosto
ficou novo. Sentia-se mais jovem e tão bonita como uma "es-
trela de cinema" com a atenção que passou a receber da família,
dos amigos e da mídia. Cogitou deixar o marido para iniciar
uma nova vida. Um ano depois, a euforia baixou. Denise con-
fidenciou à psicóloga que, apesar de ser ótimo ter menos rugas,
a plástica não se traduziu em verdadeira felicidade.

Malhação da mente
Bem, se você já se convenceu de que ser bonito é bacana, mas
não é tudo, está na hora de passar para a última parte dessa etapa:
o treino mental, mais precisamente por meio de meditação ou
outras atividades introspectivas."Estudos mostram que a prática

gia do cérebro provavelmente associada ao bem-estar, durante e
depois da atividade", diz Tavares.

De acordo com o autor de best sellers de auto-ajuda Deepak
Chopra, médico indiano radicado nos EUA, o exercício mental da
meditação pode ajudar a aliviar o incômodo causado por questões
existenciais como "quem sou eu?" e "para onde vou?" Conheci-
do por fazer uma ponte entre ensinamentos milenares hindus e
conceitos avançados da ciência ocidental, Chopra acredita que a



felicidade duradoura vem do reconhecimento daquilo que temos de
eterno por sermos manifestações de uma consciência universal. Logo,
não teríamos início nem fim. Você não precisa acreditar nisso, mas
esse pode ser um ponto de partida para suas reflexões.

Richard Davidson, autor do estudo com monges budistas cujos
cérebros foram monitorados, também gosta de fazer essa ponte. "Na
cultura ocidental não levamos nossas mentes tão a sério quanto em
outras. Creio que a mente emocional não deve ser tratada de forma di-
ferente do que qualquer outro componente do corpo" diz Davidson.

E essa mente emocional está ligada ao circuito do bem-estar no
cérebro. Um dos grandes marcos nos estudos da felicidade aconteceu
em 1950, quando os psicólogos americanos James Olds e Peter Mil-
ner descobriram os "centros de prazer" do cérebro. Esse mecanismo
está ligado a um processo chamado "sistema de recompensa". Nele,
determinadas ações geram como resposta uma sensação de prazer
imediato. "Esse sistema é tão bom que pode ser ruim", diz a neuro-

cientista Silvia Helena Cardoso. Segundo
ela, o problema está na ligação entre ele e
todos os tipos de dependência, das drogas
às compras ou o jogo compulsivo. Mas é
preciso lembrar que ele está ligado à ali-
mentação, ao sono e à atividade sexual,
ações fundamentais para nossa sobrevi-
vência como indivíduos e como espécie.

Além disso, o sexo também estimu-
la a produção de endornnas e todas as
conseqüências benéficas acima citadas.
Exatamente por isso a falta de prazer
(e de felicidade) na cama é um alerta.
Além das disfunções serem um enorme
problema do ponto de vista das rela-
ções e da saúde mental, elas podem ser
um sinal de que há outros perigos para
a saúde do indivíduo, como as doenças
cardíacas. Em suma, o sexo "dá liga" nos
relacionamentos, promove a intimidade
e a sensação de conexão com outro ser
humano. Felicidade pura.



C O M P O R T A M E N T O

implificar a vida e definir o que
é importante para você. Eis a
última etapa da nossa busca
pela felicidade. Avalie: você
precisa mesmo daquele celular

de última geração? Se achar que sim, vá
em frente. Mas pense se não vale mais a
pena investir o dinheiro em uma viagem,
por exemplo. Segundo Tal Ben-Shahar,
Ph.D. em psicologia e filosofia e profes-
sor de psicologia positiva na Universidade
de Harvard (EUA), pesquisas mostram que
uma vez que nossas necessidades básicas
estejam supridas — alimento, abrigo e
educação, por exemplo —, renda extra ou
prestígio fazem pouca diferença.

Uma prova viva disso é Mitch Dorge,
outro entrevistado pela psicóloga Sonja
Lyubomirsky e ex-percussionista da ban-
da canadense Crash Test Dummies, que
atingiu relativo sucesso mundial no come-
ço dos anos 1990 com o hit "Mmm Mmm
Mmm Mmm". Na época, o músico con-
correu ao prêmio Grammy, participou de
programas como o "Saturday Night Live" e
viajou pelo mundo. Mas as coisas começa-
ram a dar errado. Ele saiu da banda, perdeu
sua mansão e rompeu com a mulher. Hoje,
vive próximo a Winnipeg (Canadá), em
uma região pouco habitada e gelada, em
companhia dos dois filhos pequenos. Em
paz e envolvido com sua música. "Já tive
dinheiro e fama. Agora não os tenho, mas
meu nível de felicidade é o mesmo. Não há
nenhuma diferença", diz Neil. Esse estilo
de vida não funcionaria para todo mundo,
obviamente. Mas o importante aqui é que
o músico encontrou seu foco.

Nossa crença na importância
do acúmulo de bens, dinheiro e
prestígio para nossa felicidade
pode ter raízes evolucionárias

Às vezes, a promessa de ganhar um bom dinheiro motiva
mudanças radicais. Esse é o caso de centenas de jovens joga-
dores de futebol que vão trabalhar em outros países. Em troca
de um bom (às vezes milionário) salário, enfrentam obstáculos
como idioma, comida, clima e diferenças culturais. Mas muitos
não estão preparados. De acordo com o livro "Futebol Expor-
tação" (Editora Senac-Rio), dos jornalistas Fernando Duarte e
Claudia Silva Jacobs, dos 804 boleiros que em 2005 deixaram
o Brasil, mais da metade retornou: 491.

Mania de acumular
Muitos ainda não têm a maturidade para adaptar-se a uma situ-
ação adversa, fator determinante no percurso rumo à satisfação,
segundo os psicólogos. Esse foi o caso do jogador Denílson de
Oliveira, atualmente no Palmeiras. Em 1998, com quase 21 anos
e destacando-se no futebol brasileiro, o atacante foi comprado
pelo time espanhol Real Bétis, tornando-se o jogador mais caro
do mundo. "Era impossível recusar, mas se o contrato fosse
assinado hoje eu teria reagido de outra maneira. A pressão para
ser o melhor do mundo pesou muito", afirmou em entrevista
aos autores do livro. Até seu jeito espontâneo atrapalhou a con-
vivência em outra cultura. "Ser alegre me prejudicou. Você sorri
e não te levam a sério", afirma Denílson.

Então por que ainda acreditamos que ter mais bens ou status
vai nos trazer felicidade? Sob uma abordagem evolucionária,
pode ser que nosso passado distante determine nosso compor-
tamento atual. "Quando éramos coletores caçadores, o estoque
de riquezas — comida, principalmente — determinava se iría-
mos sobreviver à próxima seca ou inverno rigoroso", afirma Tal
Ben-Shahar. Estocar tornou-se parte de nossa existência, mas
hoje acumulamos muito mais do que realmente precisamos.

Isso não significa que você não deve se preocupar com di-
nheiro ou trabalho. Afinal, a realização profissional também



pode ser uma fonte de satisfação. Principalmente se você estiver
envolvido com um trabalho que traga um senso de valor e perten-
cimento, cujos esforços resultem em efeitos palpáveis. "Isso vale
tanto para a atividade de um médico quanto para a de um varredor
de rua", diz o psiquiatra Hermano Tavares. Afinal, ambas as ocupa-
ções trazem um benefício para a sociedade.

A chave neste ponto é descobrir o que move você. Gretchen
Rubin, a advogada do "Projeto Felicidade", dá seu palpite. "Quando
me pedem conselhos de carreira, eu pergunto: 'O que você faz no
seu tempo livre?' Sugiro que transformem isso em trabalho". Para
Gretchen, pode ser difícil descobrir sua paixão, mas é fácil se lem-
brar do que você curtiu fazer nos últimos domingos. Ela mesma
deixou um emprego bem-sucedido na Suprema Corte americana
para se dedicar em tempo integral ao hobby de escrever. Alguém
dúvida que Bill Gates, fundador da Microsoft, acertou em cheio
quando transformou sua paixão por informática em trabalho?
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