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Existe uma área nova de pesquisas – sobre a felicidade. 
 
Considerada uma das condições mais importantes da humanidade, a felicidade quase não era 
seriamente estudada até há pouco tempo. Isso mudou: Ruut Veenhoven nos apresenta uma 
enorme bibliografia e uma bem cuidada data base. 
 
Os americanos, e não somente eles, distinguem entre dois tipos de felicidade: 1) felicidade 
através de pessoas; e 2) felicidade através de coisas. 
 
Creio que poderíamos acrescentar uma terceira via, a felicidade através do espírito. 
 
Como trabalhar cientificamente com um conceito tão difícil quanto a felicidade? Não há medida 
exata, critérios unânimes. Mas a existência de pessoas “que têm tudo para serem felizes e não 
o são” mostra a importância de tratar o conceito subjetivamente. Feliz é quem se considera 
feliz! A autodefinição da felicidade, que pode incluir graus (muito, bastante, pouco etc.), 
havendo os que tentaram medila de maneira mais exata, com escalas de intervalo, passou a 
ser o conceito operacionalizável dominante. Com base nesse conceito e em medidas baseadas 
nele, muitas pesquisas foram realizadas nas últimas décadas. Economistas clássicos, 
neoliberais e marxistas pensam a felicidade com alguma semelhança, a partir da riqueza e dos 
bens à disposição de cada um. 
 
A primazia, que não se discute, é dos fatores econômicos. As brigas são internas. 
 
E os dados? O que dizem os dados? Comparando países, o resultado é claro para os que usam 
o World Value Survey: os habitantes dos países mais ricos, na média, são mais felizes e, 
dentro dos países, os com mais recursos também tendem a ser mais felizes. Quando 
comparamos um conjunto maior de países, chegamos aos mesmos resultados: há uma 
correlação entre a renda per capita dos países e a satisfação com a vida, por um lado, e a 
autoavaliação da felicidade, pelo outro quanto maior a renda per capita (PPP), maior a 
satisfação e a felicidade mas elas não são muito altas, permitindo muitos desvios. 
 
Há problemas para generalizar: se, tomando o mundo como um todo, a associação é válida, há 
regiões nas quais a associação é nula ou quase nula. 
 
A América Latina é uma delas. Entre países latino-americanos, a Argentina, com 12,704.0, 
tinha a renda mais elevada na época do survey. 
 
Não obstante, os argentinos avaliavam a sua felicidade abaixo de sete países com renda per 
capita mais baixa, inclusive a Guatemala, que tinha uma renda três vezes menor. 
 
O paradoxo é ainda maior, quando consideramos o crescimento econômico recente. 
 
Tomando, de cada vez, grupos de países com níveis semelhantes de renda, os que mais 
tinham crescido eram os que tinham populações menos satisfeitas com a própria vida. 
 
Há tetos: a fome conta, na direção intuitiva. Porém, a partir de um consumo mínimo de 
calorias e de segurança física, doses adicionais de bens materiais não aumentam muito a 
felicidade das pessoas. 
 
E a duração? Quanto dura a felicidade? Larsen e McKibban concluíram que as pessoas se 
acostumam com os bens materiais que possuem, e que eles influenciam cada vez menos a 
felicidade. Quem quer e adquire, é feliz por pouco tempo; quem quer e não adquire, continua 
infeliz. Evidentemente, quem não quer não é infeliz... 
 
A avaliação da felicidade varia muito menos do que a renda per capita (PPP), o que gera 
alguns problemas. A renda varia muito mais do que as avaliações dos países e da própria 



felicidade. O paradoxo também se aplica a áreas específicas: os mais educados, usualmente, 
são os mais críticos e menos satisfeitos com a qualidade da educação no país. 
 
A distância entre os dados objetivos e as percepções subjetivas não se limitam à felicidade: o 
mesmo acontece em muitas outras áreas. Vejamos a segurança. 
 
O Uruguai, o Chile, a Costa Rica e a Argentina eram os países latino-americanos com taxas 
mais baixas de homicídio de acordo com a pesquisa. Não obstante, suas populações estavam 
entre as mais insatisfeitas com o nível de segurança, crime e violência nos seus respectivos 
países – mais de 60% no caso da Argentina e do Uruguai. 
 
Há, portanto, exceções, e muitas separando os dados “objetivos” das sensações e percepções. 
 
Problema resolvido? Longe disso. Há muitas exceções e outros tipos de dados que chamam a 
atenção para o papel de outras variáveis. Os pesquisadores irlandeses Doherty e Kelly 
mostram, além de uma grande variação entre os países europeus, que os jovens se 
consideram mais felizes, os que estão satisfeitos com sua renda estão mais felizes (há muitos 
com renda alta, mas que querem mais e se consideram infelizes e há muitos com renda baixa, 
satisfeitos com o que têm, que se consideram felizes), o desemprego também diminui a 
felicidade (a despeito da proteção social em muitos países europeus), a confiança nos demais e 
na sociedade em que vivem aumenta a felicidade e ter crenças religiosas também aumenta a 
felicidade. 
 
Mas a felicidade continua sendo, em boa medida, inexplicada: apenas entre uma quinta e uma 
quarta parte na variedade entre as pessoas está explicada. E o resto? E a maior parte da 
variedade? Não sabemos, e não adianta chutar. 
 
Analisando os dados de vários anos desse mesmo survey, usando uma estratégia chamada de 
tree analysis, surgiram coisas novas: a saúde, tal qual avaliada pelo indivíduo, era o primeiro 
determinante. Talvez muitas das influências sobre a felicidade passem pela saúde. Os idosos, 
com menos saúde do que os jovens, se consideram menos felizes. 
 
Definida a saúde como variável primordial, surgem duas outras: a família e a religião, que 
trocam de lugar na hierarquia explicativa de acordo com a saúde. 
 
Religião? É. A grande maioria das pesquisas concluir que os religiosos são mais felizes e 
enfrentam melhor as agruras da vida. Mas a pesquisadora canadense Sandy L. 
 
Anger, primeiro, concluiu que a maioria da população canadense se considera “algo feliz”, 
“mais ou menos feliz” – não muito feliz, nem infeliz, muito ou pouco. Uma surpresa: no 
Canadá, as pessoas não religiosas tendem a ser um pouco mais felizes do que as religiosas, 
mas os religiosos praticantes são mais felizes. Isso dificulta, mas não contradiz, a explicação 
baseada na endogenia: as pessoas doentes e infelizes procurariam a religião. 
 
Se aceitarmos essa explicação, teremos de aceitar que as que efetivamente se integram a uma 
igreja e participam mais mudam o seu nível de felicidade para cima. 
 
Quem frequenta mais é mais feliz. A explicação laica para esse fato se baseia no apoio social, 
interpessoal e no combate à solidão. 
 
O estudo da felicidade é área recente, cheia de promessas e de resultados contraditórios. 
 
Uma pesquisa patrocinada pelo BID mostra uma relação entre a avaliação que a cidadania faz 
do país e a avaliação que ela faz de si mesma. 
 
Essa é uma área promissora de expansão: a relação entre indivíduo e sociedade, entre 
indivíduo e estado. Afinal, vivemos em sociedade, gerenciados, bem ou mal, por um Estado. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. A12. 


