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No final dos anos 1930, um grupo de 268 jovens promissores, incluindo John F. Kennedy e Ben 
Bradlee, entrou na Universidade de Harvard. Por qualquer medida normal, eles tinham tudo a 
favor deles. De um modo geral, eles eram brilhantes, refinados, ricos e ambiciosos. Contavam 
com o benefício de estudar na universidade mais prestigiosa do mundo. Foram selecionados, 
mesmo entre os alunos de Harvard, como os mais bem ajustados.  
 
E, no entanto, as categorias de jornalismo e os estereótipos de conversação normal são pobres 
quando se trata de prever uma trajetória de vida. As vidas deles seguiram caminhos que 
desafiam qualquer imaginação, exceto a de Dostoievsky. Um terço dos homens sofreu pelo 
menos um ataque de doença mental. O alcoolismo era uma praga recorrente. As 
personalidades mais mundanas produziam o sucesso mais sólido. Um homem não conseguia 
admitir a si mesmo que era gay até chegar ao final dos 70 anos.  
 
Os homens foram objeto de um dos estudos mais fascinantes do século. Eles foram 
selecionados quando estavam no segundo ano, e foram investigados, apalpados e medidos 
desde então. Os pesquisadores visitaram suas casas e investigaram tudo, desde os episódios 
iniciais de molhar a cama às dimensões de seus corpos.  
 
Os resultados do estudo, conhecido como o Grant Study, foram aparecendo periodicamente 
nos anos seguintes. Mas nunca foram assimilados de forma tão brilhante quanto são no ensaio 
chamado "What Makes US Happy?", de autoria de Joshua Wolf Shenk, que será publicado em 
uma edição futura da revista The Atlantic. (O ensaio já está disponível on-line).  
 
As estórias de vida são mais representativas do que qualquer teoria possa explicar. Um 
homem parecia especialmente dotado. Ele cresceu em uma grande casa de pedras de 
construção de muralhas, filho de um médico rico e uma artista. "Talvez mais do que qualquer 
outro rapaz que integra o Grant Study", escreveu um pesquisador quando estava na faculdade, 
"o participante seguinte exemplifica as qualidades de uma personalidade superior: 
estabilidade, inteligência, bom discernimento, saúde, altas metas, e ideais".  
 
Aos 31 anos, ele havia desenvolvido sentimentos hostis contra seus pais e o mundo. Por volta 
dos 35 anos, sumiu do radar do estudo. As entrevistas com seus amigos, realizadas após sua 
morte prematura, revelaram uma vida gasta em vagabundagem, namorando uma moça de 
personalidade psicótica latente, fumando maconha e contando estórias hilariantes.  
 
Outro homem era o palhaço do grupo, tendo na faculdade uma "personalidade agitada e 
exaltada". Ele se casou, teve empregos peculiares, então entrou na área de relações públicas e 
teve três filhos. Ele se divorciou, casou novamente, fugiu com a amante que depois o deixou. 
Bebia cada vez mais. Entrou em depressão, mas então saiu do armário e tornou-se uma 
importante figura no movimento dos direitos dos gays. Continuou bebendo, no entanto, 
convencido que estava tirando o máximo da vida. Morreu aos 64 anos ao cair, bêbado, da 
escada do prédio onde morava.  
 
O estudo produziu uma corrente de correlações sugestivas. Os homens foram capazes de lidar 
melhor com os problemas à medida que envelheciam. Aqueles que sofreram de depressão aos 
50 anos tiveram mais chances de morrer antes de completar 63 anos. Os homens com 
relacionamentos estreitos com a família eram muito mais saudáveis na idade avançada do que 
aqueles sem parentes.  
 
Mas é a variedade desconcertante de suas vidas que causa mais surpresa. É como se todos 
nós contivéssemos uma multiplicidade de personagens e padrões de comportamento, e esses 
personagens e padrões fossem ditados por sinais que nem mesmo ouvimos. Eles tomam o 
centro do palco em consciência e tomada de decisão em formas que não podemos sequer 
compreender. O homem que é cuidadoso e meticuloso em um estágio da vida é irreconhecível 
em outro contexto.  
 



O tratamento de Shenk é soberbo porque ele tece a vida de George Vaillant, o homem que por 
42 anos supervisionou esse trabalho. A conclusão geral de Vaillant é familiar e profunda. Os 
relacionamentos são a chave para a felicidade. "Felicidade é amor. Ponto Final", diz ele no 
vídeo.  
 
Na sua vida profissional, ele viveu segundo esse dogma. Foi um colega e mentor admirado e 
amado. Mas a estória é mais problemática em casa. Quando tinha 10 anos, o pai, um homem 
aparentemente feliz e realizado, caminhou pela beirada da piscina na casa de Main Line e se 
matou com um tiro. A mãe ignorou o episódio. Eles nunca compareceram a uma cerimônia 
religiosa em homenagem ao pai nem viram a casa novamente. Ele casou três vezes e voltou 
para sua segunda esposa. Seus filhos falam de "guerra civil" em casa para Shenk e descrevem 
longos períodos nos quais não falavam com ele. Seu amigo mais antigo diz que ele tem 
problemas com relacionamentos íntimos.  
 
Mesmo quando sabemos de alguma coisa, é difícil acreditar que seja verdade. Lendo esse 
ensaio, tive a mesma sensação de quando li a descrição de Christopher Buckley de seus pais 
na Times Magazine há não muito tempo. Há uma complexidade nos assuntos humanos perante 
os quais a ciência e a análise simplesmente guardam silêncio.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A12. 


