
Para alguns, a curiosidade e o
desejo de viver novas experiências
são tão marcantes que não basta
acompanhar aventuras nos
romances ou nos filmes, eles
preferem vivê-las — o que pode
colocar suas vidas em risco
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acreditava o escritor e filósofo Hermann

Graf Keyserling (1880-1946). Para ele, havia

uma possibilidade de redescobrir a si mesmo:

viajar. Em sua opinião, quem quisesse ampliar

os horizontes tinha de atravessar fronteiras

geográficas e partir para o desconhecido.

Mas quantos quilômetros uma pessoa

precisa percorrer para descobrir algo novo

em si mesmo? Nenhum, dizem alguns, já

que o desenvolvimento de novas facetas da

personalidade é um processo interno. Para,

de fato, empreender transformações pessoais

significativas não é preciso mudar para

Barcelona, trocar de namorado ou de amigos

- embora essas alterações eventualmente

ocorram quando se busca outras maneiras de

viver. Muitos psicólogos defendem que quem

muda aspectos externos, só troca o cenário no

qual a própria vida se desenrola.



Quando as
impressões
sensoriais não
são reconhecidas
pelo hipocampo,
recebem "atenção
especial"

HISTÓRIA REAL: em Na natureza selvagem, Emile Hirsch, no papel de Chris McCandless, atravessa o país em busca de aventura

Outros consideram que pessoas
com quem convivemos, lugares,
aromas, cores e sons nos influenciam
fortemente. E, para eles, mudanças
internas pressupõem, sim, movimen-
tação externa.

Chris McCandless, de 23 anos,
estava convencido disso quando, no
verão de 1990, decidiu deixar tudo para
trás - sua cidade natal, Atlanta, a casa
de classe média dos pais e seus projetos
profissionais. O jovem renunciou a
tudo, doou a uma organização social
tudo o que tinha, US$ 24 mil, e partiu
a pé para o Alasca. Ao atingir a meta
de seus sonhos, porém, morreu de ina-
nição. A história de McCandless foi fil-
mada, em 2007, pelo diretor americano
Sean Penn. Na natureza selvagem pretende
despertar no espectador o sentimento
de que é possível descobrir o novo, de
forma prazerosa, é só querer.

Pessoas como McCandless são
novelty seekers, ou seja, buscadores de
novidades. Segundo o psiquiatra C.
Robert Cloninger, da Universidade
de Washington em St. Louis, elas
costumam apresentar elevado grau
de impulsividade e inquietação. Clo-
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ninger acredita que a voracidade por
impressões e experiências até então
desconhecidas tem suas raízes princi-
palmente no fato de eles se entediarem
rapidamente. Novelty seekers temem a
monotonia, não se preocupam com o
amanhã, vivem o aqui e agora.

A neurocientista Iris Torchalla,
pesquisadora da Universidade de
Tübingen, Alemanha, buscou na dinâ-
mica neural de novelty seekers as causas
de sua constante ânsia pelo novo. Os
estudos demonstraram que o cérebro

A síndrome da
falsa esperança

Segundo os psicólogos Jane Polivy
e C. Peter Herman, da Universidade
de Toronto, a maioria das pessoas
não consegue cumprir sua intenção
de mudar porque tem expectativas
exageradas. A causa seria o que
chamam de "síndrome da falsa
esperança". Os pesquisadores
observaram que várias
mulheres obesas
conseguiam reduzir
seu peso por um
curto período, mas
não mantinham
a meta por muito
tempo. A explicação:
em comparação com a própria
expectativa, o resultado parecia
pequeno - e isso era tomado como
confirmação de que uma mudança
seria simplesmente impossível.

dos voluntários era freqüentemente
caracterizado por baixo nível de
dopamina. Isso é significativo porque
esse neurotransmissor desempenha
papel decisivo no processamento de
novos estímulos.

Segundo o biólogo Antony Grace,
da Universidade de Pittsburgh, o hi-
pocampo, região cerebral responsável
pela formação da memória, confere
às impressões sensoriais que chegam
até ele o valor de novidade quando
elas não são compatíveis com os co-



nhecimentos armazenados. Assim, se
alguém percebe algo novo, como um
rosto que nunca viu antes, por exem-
plo, em segundos essa área cerebral faz
comparações, buscando similaridades
com informações amazenadas. Se não
encontra nada, conclui que a face é
desconhecida. Imediatamente, a cen-
tral da memória envia o sinal "atenção,
novo!" para outras regiões cerebrais,
como a substância negra.

A dopamina atua como men-
sageira da notícia. O cérebro que
produz grande quantidade desse
neurotransmissor dispõe de inúmeros
sinalizadores que anunciam novos
estímulos. Essas pessoas ouvem quase
constantemente o chamado: algo
novo por perto! Por isso, não preci-
sam buscar ativamente por novidades
- sua percepção do meio ambiente já
as estimula suficientemente. Já as pes-
soas com cérebro que apresenta baixo
nível de dopamina ficam rapidamente
entediadas com o meio que as circun-
da. Portanto, anseiam ativamente por
surpresas - sempre mudam de música
preferida ou planejam seriamente
escalar o Everest. Por causa disso,
os novelty seekers vivem mais perigosa-
mente que outras pessoas. Com alto
nível de ansiedade, tendem a sofrer
de doenças psíquicas, bebem e fumam
mais do que as pessoas em geral.

ESPÉCIE RARA
Certamente, os novelty seekers são uma
minoria relativamente pequena. Testes
de personalidade que indicam o quanto
as pessoas desejam o desconhecido
comprovam que a maioria de nós está
aberta a novas experiências e idéias,
mas de forma moderada. Existem
poucos aventureiros que as buscam
avidamente e estão dispostos a correr
riscos para encontrá-las.

Em um estudo publicado em 2001,
o psicólogo espanhol Jesus M. Carrillo
forneceu indícios de que esse compor-
tamento inclui dois aspectos diversos:

DEFICIENTES FÍSICOS NÃO SÃO MAIS
INFELIZES que qualquer outra pessoa;
da mesma forma, ganhadores da
loteria não vivem necessariamente mais
satisfeitos que os demais

de um lado, a abertura para idéias e
fantasias extraordinárias,- de outro, a
iniciativa. Nesse sentido, esse conceito
se assemelha ao traço da personali-
dade "abertura à experiência". Para
os estudiosos da personalidade, essa
característica forma, ao lado da amabi-
lidade, instabilidade emocional, extroversão e
capacidade de organização, uma das cinco
dimensões básicas do caráter, segundo
o modelo dos cinco grandes fatores (five
big five), adotado por algumas escolas
psicológicas, principalmente nos Esta-
dos Unidos (ver quadro abaixo).

Algumas análises estatísticas apre-
sentam a combinação de extroversão
com abertura como uma espécie de
"superfator" para a busca de novas

OS CINCO GRANDES FATORES

Nos anos 70, pesquisadores coordenados por Paul Costa e Robert
McCrae, do Instituto Nacional de Saúde em Bethesda, Maryland; Warren
Norman, da Universidade de Michigan, e Lewis Goldberg, da Universidade
de Oregon descobriram que a maioria dos traços de caráter das pessoas
pode ser descrita por meio de cinco aspectos. Com base em dados estatísticos
obtidos em entrevistas com milhares de pessoas, surgiu a divisão. Passadas
mais de três décadas, porém, várias linhas psicológicas questionam o prag-
matismo e a possível superficialidade das cinco características propostas.

Extroversão: o fator mais amplo entre os cinco mede alegria, empreendedo-
rismo e habilidade de comunicação. Pessoas afáveis, sociáveis e que sabem se
impor, em geral, obtêm alta pontuação nesse quesito. Aquelas com valores
baixos são introvertidas, reservadas e com tendência à submissão.

Abertura à experiência: pessoas com altos percentuais gostam de
tudo o que é novo e são quase sempre criativas. No final da escala estão
aquelas que tendem mais a pensar de forma convencional, gostam de
rotina e têm excelente percepção do "certo" e "errado".

Amabilidade: refere-se à forma como lidamos com os outros. Valores
elevados indicam uma pessoa amigável, empática e afetuosa. Tímidas,
desconfiadas e egocêntricas obtêm valores baixos.

Capacidade de organização: também chamada conscienciosidade;
os que atingem valores altos nesse fator são motivados, disciplinados
e empenhados em realizar suas tarefas. Na outra ponta da escala
encontram-se pessoas desorganizadas e distraídas.

Instabilidade emocional: pessoas com altos valores são medrosas,
inibidas, têm grande variação de humor e pouca confiança em si
mesmas. Pessoas na outra ponta representam o oposto exato: elas
são relaxadas, confiantes e satisfeitas.



UMA VIAGEM PARA OS SENTIDOS

O pesquisador Marvin Zuckermann, professor da Universidade de Dela-
ware, em Newark, nos Estados Unidos, descobriu que pessoas (em geral
homens, com idade entre 20 e 25 anos) constantemente empenhadas em
viver fortes emoções podem estar com baixos níveis de monoaminoxida-
se A no cérebro. Segundo o pesquisador, que desenvolveu questionários
para avaliar o quão intensamente a pessoa busca emoções, quanto menor
a quantidade desta enzima responsável pela degradação da dopamina
no organismo, mais o indivíduo (que chamou de sensation seeking) procura
experiências sensoriais intensas e arriscadas, pois seu nível de excitação é,
normalmente, muito baixo. O conceito da sensation seeking engloba quatro
características:
Busca por emoções e aventura: atividades físicas arriscadas como escalar
ou saltar de pára-quedas devem aplacar o desejo por aventuras.
Procura por novas experiências: empenho em mudanças constantes
por meio de viagens, músicas ou drogas.
Desejo de desinibição: expresso em um estilo de vida não convencional,
promíscuo, indo sempre a festas e bebendo socialmente.
Susceptibilidade ao tédio: que surge quando o ambiente não oferece
diversidade e causa grande inquietação.

experiências. Pessoas extrovertidas são
sociáveis e procuram objetivamente
contatos sociais,- ativas e atraídas por
novidades, exploram o ambiente a
sua volta e se envolvem tanto mental
quanto sentimentalmente com o mun-
do externo. As outras características
- amabilidade, estabilidade emocional
e consciência de si - refletem o pólo
oposto: são decisivas para garantir a
capacidade de autocontrole, a qual, em
geral, tende a faltar aos novelty seekers.

Tendências em uma ou outra di-
reção, aparentemente, impõem-se
cedo: em idade pré-escolar, as pessoas

já apresentam diferenças quanto à
sua abertura para enfrentar desafios
que, eventualmente, envolvem riscos.
Muitos pais percebem essa tendência
em seus filhos ainda pequenos: alguns
querem ir sempre ao mesmo parqui-
nho, outros já se aborrecem quando
têm de brincar dois dias seguidos com
a mesma pá de areia.

Crianças menos propensas a aven-
turas que seus coleginhas da mesma
idade costumam se manter bastante
apegadas aos hábitos na idade adulta.
Coordenando estudos de longo pra-
zo, o psicólogo Richard W. Robins,

da Universidade da Califórnia, em
Davis, descobriu que a disposição à
experimentação é uma característica da
personalidade que costuma se manter
estável com o passar dos anos.

Independentemente de heranças
genéticas individuais, a disposição
para lidar com vivências inusitadas, que
fujam à rotina e instiguem os sentidos,
aumenta até aproximadamente os 20
anos, segundo os pioneiros dos estudos
sobre os cinco grandes fatores, Paul
Costa e Robert McCrae. Depois dessa
idade, o novo passa a causar cada vez
menos excitação. "Ao longo do tempo
o interesse por novidades, em geral,
tende a diminuir. Depois dos 60, nós
não somos mais tão receptivos ao des-
conhecido, pois temos a sensação de já
termos visto e vivenciado muita coisa",
diz a psicóloga do desenvolvimento
Ursula Staudinger, da Universidade
de Bremen. Não raro, novidades pro-
vocam até algum desconforto.

O freio associado à idade, porém,
muitas vezes começa a surgir muito
antes: a psicóloga Susan J. T. Branje,
da Universidade de Utrecht, afirma
em um artigo publicado em 2007 que,
a partir do 30a ano de vida, a extrover-
são se reduz. Em outras palavras: com
o aumento da idade, ficamos menos
espontâneos, mas, em compensação,
nos tornamos cada vez mais estáveis
e psicologicamente equilibrados. Es-
tudos interculturais da psicóloga Jean



Twenge, da Universidade Estadual de
San Diego, também confirmam essa
tendência: não importa se uma pessoa
vive na China, nos Estados Unidos ou
no Brasil, grande parte do desejo pelo
novo se perde com a idade - aos 80 ou
90 anos, os indivíduos se tornam, em
maior ou menor intensidade, resisten-
tes a mudanças.

ÁGUA PARADA
Claro que o novo exerce atração não
apenas sobre novelty seekers. Em geral,
o cidadão comum também valoriza
mudanças. No entanto, na verdade,
muitos anseiam mais por algumas
transformações em sua vida do que
por novas experiências. A maioria
tem enormes dificuldades para mudar
formas de pensar e agir, uma vez que
essas mudanças, com freqüência,
esbarram em convicções antigas, cons-
truídas desde a infância. E, ainda que
atitudes de lógicas próprias nos façam
sofrer, muitas vezes permanecemos
arraigados a elas. Quem é tímido, por
exemplo, não consegue simplesmente
abordar outras pessoas - mesmo que
deseje profundamente fazer novos
contatos e saiba conscientemente o
quanto isso lhe será útil.

Para o psicólogo Brent Rogers, que
analisou 124 estudos sobre mudanças
de personalidade, o motivo pelo qual
é tão difícil modelar as próprias carac-
terísticas e traços pessoais ou mesmo
abandonar velhos hábitos é o nosso
"eu imóvel". "Nossa personalidade é
como água parada", acredita. Se nada
de extraordinário acontecer em nossa
vida, no máximo aos 40 anos já defi-
nimos uma forma de vida adequada
ao nosso caráter. Mesmo mudanças
importantes - como o nascimento
de uma criança ou a morte de uma
pessoa querida - não nos modificam
fundamentalmente.

O psicólogo Alois Angleitner,
de Bielefeld, chegou à conclusão
semelhante em 2006. Em um estudo

Adepto da rotina
O filófoso Immanuel Kant (1724-

1804) passou quase a vida inteira
em sua cidade natal, Kõnigsberg. O
professor era acordado todos os dias
pontualmente às 4h45 da manhã, fazia
seu passeio sempre no mesmo horário
e ia para a cama todas as noites às 22 h.
O mundo fora de seu escritório não o
interessava especialmente. E mesmo
assim, suas idéias audaciosas mudaram
a história da filosofia.

de longo prazo, com gêmeos, ele de-
monstrou que a estrutura da persona-
lidade não se altera significativamente
mesmo quando a vida exige muito de
uma pessoa - ou a privilegia. "Isso é
confirmado por resultados de pesqui-
sas, segundo os quais, ganhadores da
loteria não têm vida mais feliz que
aqueles que nunca ganharam uma
grande soma em dinheiro. Da mes-
ma forma, deficientes físicos não são
mais infelizes ou problemáticos que
qualquer outra pessoa", concorda o
estudioso do cérebro, Gerhard Roth,
da Universidade de Bremen.

Mesmo que a predisposição à novi-
dades diminua na idade adulta, o novo
não perde completamente seu fascínio.
Embora não seja mais tão versátil quan-
to na juventude, o indivíduo de mais
de 30 anos ainda deseja aventura, liber-
dade e informalidade, mas aprendeu a
dar valor ao conforto e à tranqüilidade
de uma vida organizada. E com razão:
"O cérebro sempre busca automatizar
processos e cultivar hábitos e os asso-
cia a sentimentos prazerosos", afirma
Roth. "Persistir no que conhecemos
nos dá sensação de segurança, pro-
teção e competência e reduz o medo
do futuro e do fracasso."

Não é de estranhar que o novo de-
sencadeie em nós sentimentos dúbios,
pois significa ao mesmo tempo mudan-
ça e provação. Por exemplo, quem é
despedido de um emprego maçante e
estável é obrigado a reorganizara vida.
Ou quem perde um companheiro de
muitos anos, ainda que a relação não
seja das melhores, passa pelo mesmo
processo. "Mas acontecimentos apa-
rentemente negativos, que envolvem
luto, também podem ter efeito benéfi-
co", diz a socióloga Deborah Carr, da
Universidade Rutger, em Nova jersey.
Passado o susto da demissão, muitos
se empenham em construir carreiras
profissionais mais satisfatórias,- da mes-
ma forma, viúvos conseguem reiniciar
sua vida e desenvolver habilidades
inimagináveis. Segundo o psicólogo
William R. Miller, da Universidade
do Novo México, porém, não se deve
tirar falsas conclusões: crises drásticas
podem servir de impulso para repensar
e reorganizar a própria vida, mas uma
mudança da personalidade em 180°
é muito rara. E como o homem, do
ponto de vista biológico, é um ser
apegado a hábitos, são poucos aqueles
impulsionados' pelo espírito pioneiro
de Cristóvão Colombo.
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