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Uma palavra da qual estou me cansando rapidamente é "paixão". Não do tipo de sexo e amor, 
mas do tipo do local de trabalho. Estaremos caindo na armadilha de acreditar que nosso 
trabalho e nossas vidas devem ser sempre fascinantes e predominantes?  
 
Estaríamos alienados quando às vezes nos sentimos entediados ou soterrados por tarefas 
rotineiras, ou deixando de nos desafiar o tempo todo? 
 
Enquanto mudar de emprego e de profissão torna-se cada vez mais comum e profissões 
inteiras desaparecem, somos frequentemente obrigados a nos perguntar o que queremos fazer 
pelo resto de nossas vidas. É aí que entra a paixão.  
 
Em primeiro lugar, o que é isso? Eu perguntei a Mihaly Csikszentmihalyi, diretor do Centro de 
Pesquisa da Qualidade de Vida da Universidade de Graduação Claremont, na Califórnia, que 
examinou a ideia, embora ele a chame de "fluxo".  
 
"É um estado de envolvimento total", disse Csikszentmihalyi, que escreveu pela primeira vez 
sobre isso em seu livro "Flow: The Psychology of Optimal Experience" (Fluxo: A psicologia da 
experiência ideal). É quando estamos totalmente mergulhados em nossa atividade, sem olhar 
para o relógio, sem pensar no que os outros acham, simplesmente absorvidos pela 
experiência.  
 
E, embora Csikszentmihalyi não acredite que as pessoas possam estar sempre em estado de 
fluxo, ele enumera vários fatores necessários para sentir-se bem sobre seu emprego ou sua 
vida. Dois dos principais são a sensação de controle pessoal de uma situação ou atividade e 
um equilíbrio entre sua capacidade e seu potencial, para que a empreitada não seja demasiado 
fácil nem difícil.  
 
Peter Warr, professor emérito do Instituto de Psicologia do Trabalho da Universidade de 
Sheffield, Reino Unido, amplia esse conceito. Ele fala sobre os "nove necessários", ou as 
principais fontes externas de felicidade e infelicidade, não apenas no trabalho, mas na vida. 
 
Segundo ele, estas incluem ter certa sensação de poder, usar e expandir suas habilidades, 
desfrutar certa variedade, ter uma clara sensação de sua situação e fazer algo em que você 
acredita como trabalhador, como pai ou como membro da comunidade.  
 
Warr, que coescreveu o livro "The Joy of Work? Jobs, Happiness and You" (Alegria no trabalho? 
Empregos, felicidade e você), acrescentou quatro fatores ao local de trabalho: supervisão 
positiva, segurança no emprego, possibilidade de promoção e tratamento justo. 
 
Ele reconhece que não é fácil atingir essas metas, especialmente em meio à recessão. Porém, 
ainda pode fazer uma diferença para sua satisfação no trabalho, ele diz, examinar quais são 
suas forças e necessidades e tentar ao máximo equiparar seu trabalho a esses atributos. 
 
Mas existe um delicado equilíbrio entre dizer às pessoas para perseguir seus sonhos e 
incentivá-las a definir metas realistas. Lawler Kang, autor de "Passion at Work" (Paixão pelo 
trabalho), estima que "se 85% do que você procura estiver lá, ótimo".  
 
Então, talvez buscar uma paixão não seja tão ruim. Mas também vale lembrar que não há uma 
única maneira de encontrá-la, e a paixão de outra pessoa pode ser um tédio para você.  
 
E às vezes a vida - e o trabalho - simplesmente será dar um passo de cada vez. Ou, como 
disse Warr: "No caminho da felicidade tem de haver infelicidade". 
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