
Comportamento

Onde mora
a felicidade?
A resposta pode estar
no coração, não na mente

As pessoas erram muito ao
tentar prever o quanto serão
felizes. Sobreviventes de trau-
mas e tragédias dizem ter qua-
se o mesmo estado de espírito
de antes. Ganhadores de lote-
rias não necessariamente se
sentem mais satisfeitos ao en-
riquecer. Incômodos aparente-
mente pequenos, como dor
nas costas, acabam com o hu-
mor de uma maneira inespera-
da. Em compensação, encon-
trar os amigos ou dormir uma
hora a mais de sono traz de
volta a esperança na vida.

Constatações como essas
podem surpreender mas não
são novidade. Foram repor-
tadas em 1978 pelos psicó-
logos Philip Brickman, Dan
Coates e Ronnie Janoff-Bul-
man em um dos mais com-
pletos estudos sobre o tema,
diz o Boston Globe. De lá
para cá tem ganhado força a
"psicologia positiva", movi-
mento focado em entender
as motivações e capacidades
humanas. Nos últimos anos
cientistas cognitivos têm se
debruçado sobre pesquisas
que buscam não apenas me-
dir a felicidade, mas enten-
der a fundo suas causas.

Um dos estudos mais com-
pletos - e certamente o mais
íongevo - sobre o assunto foi
feito pela Universidade Har-
vard, nos Estados Unidos,
revela a mais recente edição
da revista The Atlantic. Os
pesquisadores acompanha-
ram 268 homens durante 72
anos. No início eles eram es-
tudantes recém-ingressos na
faculdade no final dos anos
1930. Nessas sete décadas
todas as fases da vida de cada
um foram acompanhadas -

casamento, separação, nasci-
mento de filhos e netos, mor-
tes, carreira, aposentadoria.
Os voluntários foram subme-
tidos a infindáveis questioná-
rios, entrevistas, testes clíni-
cos e psicológicos e exames
médicos de ponta, como ele-
troencefalograma, para medir
a atividade elétrica no cérebro
- algo revolucionário nas pri-
meiras décadas do século 20.

Os homens acompanhados
na pesquisa foram mantidos
no anonimato. Todos vinham
de famílias abastadas e se
formaram pela mais presti-
giada universidade america-
na - com plenas condições,
em tese, de serem felizes.
Muitos se tornaram políti-
cos, profissionais liberais e
empresários de sucesso. Fa-
zia parte do grupo o editor
do Washington Post Ben
Bradlee (que assumiu a par-
ticipação em sua autobiogra-
fia) e até um presidente (que
a reportagem descobriu se
tratar de John Kennedy).

"Debaixo da jaqueta de
tweed desses estudantes de
elite, porém", anota a revista,
"batiam corações atormenta-
dos." Por volta de 1948 - ou
seja, poucos anos depois de
formados, no auge da juven-
tude - 20 membros do grupo
já apresentavam problemas
psiquiátricos. Por voltados 50
anos um terço se enquadrava
nos critérios de doença men-
tal. "Eles eram normais quan-

do os conheci", ironizou o
psiquiatra George Vaillant,
que acompanhou os voluntá-
rios por 42 anos. "Os psiquia-
tras devem tê-los estragado."

A dimensão do estudo per-
mitiu aos pesquisadores apon-
tar os pontos em comum aos
voluntários mais bem resol-
vidos. São sete fatores, al-
guns genéricos, outros espe-
cíficos, que combinados le-
variam à felicidade:

Por trás desses atos, diz o
estudo, está um outro ponto,
ainda mais decisivo: o otimis-
mo. A posição perante a vida
vai determinar todas essas
atitudes, que somadas possi-
bilitam um estado de espírito
de paz e tranqüilidade. Novas
pesquisas dissociam a felici-
dade do mecanismo químico,
um caminho seguido nos
anos 1990, quando explodiu
o consumo de Prozac no
mundo inteiro (leia quadro
acima). PÍ felicidade, tudo in-
dica, é determinada não tanto
por uma mente conectada, e
mais por um coração leve,
pela simples vontade de que
coisas boas aconteçam.
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