Amar, comer e se relacionar
Débora Rubin e Verônica Mambrini
Pesquisas comprovam que esses são os prazeres essenciais para o ser humano.
Saiba como incrementá-los no dia a dia e ampliar a sensação de bem-estar em outras
áreas da vida

INTIMIDADE
Nada de acessórios ou estripulias. O maior prazer do casal Dennis e Adriana é manter
o clima de namoro
Sexo
1. Orgasmo não é meta e sexo não tem data nem hora marcadas. O simples pensar
em sexo – sem medo ou culpa – já faz dele um prazer
2. Explore os cinco sentidos: abuse de cheiros, texturas, luzes, sabores e sons
3. Busque o diferente, varie cenários, roupas e acessórios
4. Sexo bom é sexo sem cartilha: cada um deve descobrir o que é melhor para si
Você está passando pela rua e vê aquela bomba de chocolate na vitrine de uma confeitaria. O
coração dispara, a pupila dilata e, de imediato, você começa a salivar. O corpo reage ao
desejo. Ato contínuo, você entra na loja e pede o doce. Experimenta e, voilà, se apaixona por
ele. Sai caminhando satisfeito e com uma certeza: bomba de chocolate lhe dá prazer. Com
essa lembrança em mente, certamente vai querer repetir a dose e voltar à confeitaria quantas

vezes forem necessárias para atender a essa vontade. A bomba de chocolate em questão pode
ser substituída por muitas outras coisas – um encontro romântico, uma tarde com amigos,
uma corrida no parque, uma música... Mas o caminho do prazer pelo cérebro é sempre o
mesmo, explica o neurocientista dinamarquês Morten Kringelbach, da inglesa Universidade de
Oxford (leia quadro à pág. 92), autor de uma alentada pesquisa sobre o tema.
Ter prazer é algo natural na vida das pessoas. Ele simplesmente acontece e traz uma deliciosa
sensação de bem-estar. Principalmente os prazeres que Kringelbach chama de fundamentais
comer, fazer sexo e se relacionar socialmente. E eles são primordiais por razões elementares.
“Sem eles, a humanidade não se perpetuaria”, diz o pesquisador. Mas o prazer do ser humano
vai muito além de um prato de comida, uma roda de amigos e uma bela noitada de sexo. Há
outras fontes que garantem nível de satisfação semelhante, ou até superior, dependendo da
pessoa ou do momento de vida que ela atravessa. O convívio com a natureza, a realização
profissional e o banho de endorfinas propiciado pelos exercícios físicos também colocam largos
sorrisos no rosto de quem os experimenta. A boa notícia é que podemos aprender a ter mais
prazer. Ao longo dessa reportagem, você vai ver como fazer o exercício diário de injetar bemestar justamente nessas áreas que provocam mais satisfação pessoal.

VERDE
André aumenta seu percurso em cinco quilômetros para relaxar no parque antes de ir
para o trabalho
Natureza
1. A natureza não é só o verde: deixe o ar entrar, a luz bater e ouça o barulho da
chuva
2. Ainda que você more em uma cidade grande, um jardim pequeno dentro de casa já
muda o ambiente

3. Quando construir ou reformar, dê prioridade aos elementos naturais, como
madeira, pedra, tinta à base de cal e bambu
4. Ande a pé nem que seja até a padaria e descubra o que existe pelo caminho:
praças, árvores, jardins, pessoas caminhando com cachorros, pôr do sol, ninhos de
passarinhos
Apesar de os pesquisadores se debruçarem em análises para desvendar essa sensação, e já
conhecerem seu trajeto no cérebro humano, o prazer ainda é um mistério para a ciência. E as
áreas que estudam o tema, da filosofia à neurociência, ainda não conseguiram chegar a uma
definição comum. “Trata-se de um conceito psicológico complexo e que consiste em pelo
menos três componentes: gostar, querer e aprender”, diz Kringelbach, que começou a estudar
os caminhos da satisfação na mente humana para ajudar a resolver problemas clássicos
ligados à ausência dela, como a depressão. Enquanto não chega lá, de uma coisa já tem
certeza: o prazer diz muito sobre nós mesmos. “Nosso desejo é o que guia nossos interesses,
recompensa nossos esforços e nos coloca em contato com nosso íntimo. Se confiarmos nesse
instinto, seremos capazes de tomar decisões mais acertadas”, ensina. Em outras palavras, o
respeitado professor dinamarquês nos aconselha a confiar na intuição e nunca abandonar o
prazer. Parece frase de autoajuda, mas é pesquisa da secular Universidade de Oxford.
Outro estudo, feito pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard (EUA), mostrou
que crianças que foram educadas para se concentrar em suas tarefas se tornaram adultos
emocionalmente mais saudáveis, resilientes e sociáveis. Essa concentração e essa entrega ao
que se faz são a chave para degustar cada segundo do prazer e torná-lo mais frequente no dia
a dia. “Estar presente de coração traz prazer efetivo”, acredita a filósofa Dulce Critelli. É
exatamente isso que faz com que o casal Adriana e Dennis Mauro mantenha o sexo com
qualidade, após 11 anos juntos. “A química ainda é 100%, mas acho que nosso segredo está
mesmo na profunda intimidade que temos”, diz o marido. “Às vezes nem transamos, só
ficamos horas a fio conversando e namorando muito. E isso é tão prazeroso quanto o sexo em
si.”

LEMBRANÇA
Comer, para Letícia, é cultivar a memória afetiva
Comida
1. Coma com calma. Não devore um prato como se o mundo fosse acabar em seguida

2. Sinta os cheiros e observe as cores dos alimentos
3. Cerque-se de boas companhias durante as refeições
4. Não conte calorias o tempo todo: isso é um redutor de prazer
5. Opte pela comida caseira, sempre que possível
6. Acredite na frase “coma o que o seu corpo está pedindo”
O ato de comer, que, ao lado do sexo, encabeça a lista dos prazeres essenciais, tem sido
negligenciado por muita gente. Para a socióloga Carla Cristina Garcia, autora de “O Banquete
das Palavras” (Ed. Limiar), entre outras obras, a felicidade de saborear uma comida está
virando uma raridade. A pressa generalizada, a carga horária exaustiva no trabalho e o stress
fazem com que um almoço se torne um tormento. “Fiz um estudo no centro de São Paulo e
descobri que comer em restaurantes por quilo torna as pessoas mais infelizes”, diz. Se
depender dessa premissa, a felicidade da advogada Letícia Massula está, em parte, garantida.
Não comer em quilo é uma regra. Quando almoça, sua vida se enche de significado. O mais
trivial dos hábitos para qualquer pessoa é, para ela, um momento de extremo prazer. Remete
às memórias de infância, como a tradição goiana de preparar galinhas furtadas do vizinho. “As
pessoas chegavam com a galinha roubada de madrugada e minha mãe acordava para preparála. Sempre reuníamos as pessoas em volta da mesa”, afirma Letícia, que mantém o hábito das
refeições amorosas e compartilhadas.

ENDORFINA
“Eu vivia carregada de problemas. Hoje sou mais leve”, afirma Renata, que corre,
pedala e nada
Exercícios
físicos
1. Ponha o cérebro para funcionar com o corpo: repare nos detalhes de cada
movimento
2. Busque resultados objetivos (emagrecer tantos quilos, correr tantos quilômetros,
etc.)
3. Escolha uma atividade física da qual você goste

4. Resista bravamente à fase de adaptação. Depois dela, tudo fica bem melhor
5. Faça algo em grupo. Unir atividade física com relacionamento é prazer em dobro
Conviver, trocar, se relacionar. Mas, de preferência, ao vivo. Ter uma extensa comunidade
virtual de 800 amigos não garante o prazer das relações. Felipe Simões, tradutor de 29 anos,
sempre soube, desde os tempos de colégio, que os amigos formavam sua segunda família.
“Passar pelas partes pesadas da vida sem eles seria mais difícil”, atesta. Mesmo durante os
quatro anos em que viveu em Brasília, Simões manteve intenso contato com sua turma de
colégio, em São Paulo. Toda oportunidade de reencontro é vista como uma grande farra até
mesmo para fazer a foto desta reportagem. “Todo mundo tem dificuldade de achar tempo na
agenda para as reuniões, mas eu sei, por experiência própria, que é possível cultivar as
amizades, mesmo nos momentos mais corridos”, conta. Mais que possível, é prazeroso.
Mudanças sutis de atitude também são um selo de bem-estar para o cotidiano. Reparar no
verde ao seu redor, por exemplo, pode ampliar horizontes. Um estudo da Universidade do
Texas (EUA) revelou que escritórios com janelas com vista para áreas verdes e o hábito de ter
plantas no ambiente de trabalho garantem mais satisfação aos funcionários. Outra pesquisa
mostrou que os alunos que desfrutam da natureza dos campi universitários têm melhor
rendimento em sala de aula. Curtir o verde em uma cidade como São Paulo parece impossível.
Não é o que o advogado André Gabriel Hatoun Filho, 38 anos, pensa. “Tenho sorte, pois o belo
me acompanha no caminho”, diz ele, sobre as árvores e praças com as quais se depara no
trajeto de casa para o trabalho, feito de bicicleta, onde cabem, inclusive, cadeiras próprias
para levar os filhos para a escola. Para completar o banho de natureza, sempre que dá, ele
estica a pedalada em cinco quilômetros até o parque do Ibirapuera. “Lá, caminho, medito,
cochilo, faço flexões na barra. É um tempo para mim e sem peso na consciência.” O contato
com o verde logo pela manhã faz com que seu dia flua com mais alegria, garante.

SENSAÇÕES
Daniela busca nas artes e na arquitetura a paz e a energia necessárias para o dia a
dia
Arte
1. Sensibilize sua atenção. Quando assistir a um filme ou ouvir uma música, esteja
atento aos detalhes
2. Dedique-se às artes que lhe interessam mais e reserve tempo para elas

3. Experimente: ouça, leia, veja ou assista a algo novo, com alguma regularidade
4. Transforme arte em hobby – pinte, dance, cante, borde, crie
Obter prazer no trabalho talvez seja a mais difícil de todas as buscas. Especialmente para os
que não fazem o que gostam. E, mesmo entre os que escolheram seu ofício com vocação e
convicção, a sobrecarga de tarefas, o clima hostil e as horas extras fazem com que qualquer
pessoa sinta um imenso desprazer ao cruzar as portas da empresa. “O ambiente profissional
no mundo atual é, por natureza, estressante, competitivo e gerador de poucos momentos de
prazer e muitos de frustração e ansiedade”, afirma a socióloga Silvana Barolo, que, após se
dedicar durante anos aos departamentos de recursos humanos de grandes empresas, montou
a ONG Saber, que tem como objetivo ensinar como ter mais bem-estar em todos os aspectos
da vida. “Realizar-se e sentir satisfação na atividade é resultado de exercício interno de cada
um, mas as empresas devem ajudar a tornar o clima mais harmonioso.”

Um estudo recém-publicado no “European Heart Journal” mostrou que pessoas que
trabalhavam até três horas a mais por dia além do normal tinham mais problemas de saúde e,
portanto, se sentiam mais infelizes. Outra pesquisa apontou que os que recebem por hora se
sentem mais recompensados do que aqueles que ganham por mês. Para os autores do
trabalho, da Universidade de Toronto, no Canadá, e da Universidade de Stanford (EUA), isso
significa que quem recebe imediatamente sente que seu trabalho é mais valorizado.

CURA
Enquanto tira a dor do paciente, Ricardo gosta de ouvir as histórias que eles contam
Trabalho
1. Não faça nada no piloto automático Esteja realmente presente em cada atividade
2. Tente mensurar os resultados: pergunte o que você está de fato produzindo e
quem está se beneficiando com seu trabalho
3. Cuide do seu espaço profissional e das suas relações com os colegas. Deixe sua
mesa mais bonita, seja gentil com os colegas, zele por seus instrumentos de trabalho
4. Não deixe que a atividade profissional se torne uma obsessão. A vida é composta
de muitas coisas. O trabalho é só uma delas
5. Todo mundo tem um papel na sociedade – descubra o seu e se dê o devido valor
O fisioterapeuta Ricardo Suman sabe na prática o que essas pesquisas querem dizer. Aos 28
anos, tem muito mais prazer em seu ofício que no começo de carreira. “Antes, eu trabalhava
até 14 horas por dia, atendia cinco pessoas ao mesmo tempo e ganhava mal”, lembra. “Hoje,
trabalho no máximo seis horas por dia e consigo atender uma pessoa por vez, com qualidade”,
compara. Detalhe importante: agora ele também ganha mais. O que mais dá prazer a Suman
em sua lida não é nem o tempo nem o dinheiro, mas ajudar cada paciente a sair sem dor. O
fisioterapeuta é o típico caso de quem busca extrair prazer dos detalhes. Afinal, passar uma
hora com uma pessoa deitada em sua frente, durante longas sessões de RPG, é um tanto
maçante. Para tornar tudo mais divertido, cada paciente é visto com grande curiosidade pelo
fisioterapeuta. “Adoro as histórias que eles me contam, fora que isso sempre me ajuda no
diagnóstico.” A exemplo de Suman, extrair prazer das coisas mais prosaicas e acessíveis faz
com que essa sensação seja uma constante na vida. Mas sem o peso de ser uma obrigação.
Estudar o prazer é tarefa antiga. “O homem pensa sobre isso desde que existe”, ressalta o
professor de ética Clóvis de Barros Filho, autor do livro recém-lançado “A Vida Que Vale a Pena
Ser Vivida” (Ed. Vozes). A noção do mundo clássico que sobreviveu é a platônica, de que o
prazer é uma redução provisória da dor e do sofrimento. E o hedonismo, hoje associado ao
prazer egoísta, na verdade foi concebido pelo filósofo Epicuro como uma vida espartana, de
pouca satisfação. “É tudo o que a nossa sociedade atual vê como restritivo”, diz Barros Filho.
Anos mais tarde, com o peso da Igreja na vida das pessoas, o prazer virou sinônimo de culpa.

Do ponto de vista da ciência, Charles Darwin foi um dos primeiros a levantar a bandeira de que
ele nada mais é que uma artimanha da natureza para garantir a perpetuação da espécie.
Fonte de angústia e culpa para os religiosos, sinônimo de felicidade, sentimento instintivo e
irracional, habilidade aprendida ao longo da vida. No final das contas, o prazer é um pouco
disso tudo. “Não sabemos de onde vem, mas é gostoso”, brinca Kringelbach. O melhor é que
ele pode ser sensivelmente expandido, à medida que nos conhecemos. “Não nascemos
prontos. Precisamos aprender o que traz prazer ou não”, diz o filósofo Mario Sérgio Cortella. “A
sensação de doce ou salgado é automática. Mas degustar e ter prazer com a comida é
aprendizado.” Assim como apreciar o belo. Daniela Grumbach, designer, 32 anos, tem plena
consciência disso. Aprendeu desde cedo a ter prazer com as artes. Sempre que viaja, põe no
roteiro uma visita a museu. “Sou completamente apaixonada por arte e arquitetura”, afirma.
Com a mãe artista plástica, ela aprendeu que o mais importante não é gostar ou não do que
vê ou ouve, mas perceber que a arte comunica sensações. “Ela oferece confortos e
desconfortos para viver a realidade”, diz Daniela, dando créditos à mãe e mentora.

COMPANHIA
Felipe Simões (de preto) vê Karen, Felipe, Eduardo e Alan como uma segunda família
Amigo
1. Cuide dos seus: família e amigos próximos também devem ser cativados sempre
2. Aprenda a ouvir o outro
3. Expanda seus horizontes, permita-se conhecer gente nova
4. Valorize cada contato do cotidiano – seja com um amigo, seja com o porteiro do
seu prédio

5. Acredite: tudo que já é bom pode ser ainda melhor se você está bem
acompanhado. Não cultue a solidão
O aprendizado do prazer também serve para atividades que nem sempre despertam paixão à
primeira vista, como os exercícios físicos. O que parece tedioso e repetitivo em um primeiro
momento pode se tornar uma fonte inesgotável de endorfinas, as substâncias produzidas pelo
cérebro que provocam sensação de relaxamento e bem-estar. A grande maioria das pessoas
começa a se mexer por razões pontuais e objetivas, como emagrecer ou ficar mais saudável.
E, quando se dá conta, estabelece uma relação de cumplicidade e fidelidade com o suor de
cada dia. Foi o que aconteceu com a analista de comércio exterior Renata Loureiro, 31 anos.
“Eu era sedentária e pesava 15 quilos a mais. Além disso, só vivia em função do trabalho”,
conta. Baiana radicada no Rio de Janeiro, ela entrou para a academia para perder peso.
Depois, comprou uma bicicleta, para se movimentar também nos fins de semana. Quando se
deu conta, a obrigação tinha virado diversão. Hoje ela pratica ciclismo, corrida e começou a
nadar recentemente. A reboque, vêm os prazeres de curtir o mundo ao seu redor e conhecer
gente diferente, graças às competições de bicicleta pelo Brasil. “Acordei outro dia às 4h da
manhã para treinar. Ver o sol nascendo na avenida Niemeyer valeu todo o esforço”, afirma. No
caso de Renata, essa recompensa virou um vício do bem. Mas, quando há exagero ao atender
a um desejo, a obsessão toma conta e o que era um prazer vira martírio. Caso dos alcoólatras,
por exemplo.
O vício é o extremo a que uma pessoa pode chegar na busca desenfreada para atender aos
seus desejos. Os estudiosos do tema concordam que a sociedade contemporânea sofre ao
apostar nos prazeres externos e inatingíveis. “Depositar a realização pessoal em coisas
transitórias e bens materiais é fugaz e só gera frustração”, afirma o monge zen-budista Enjo.
“Nossa cultura nos chama o tempo todo a realizar os desejos imediatos, de forma que
passamos a ter que ter prazer”, critica Márcia de Almeida Batista, psicóloga e professora da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pesquisas mostram que quem busca a
felicidade basicamente nos prazeres imediatos torna-se infeliz. Estudo feito por um grupo de
universidades americanas demonstrou que as pessoas que se acostumam com muitos eventos
felizes e positivos sofrem muito mais quando se defrontam com algo ruim. Como resumiu um
dos autores do estudo, Shigehiro Oishi, da Universidade de Virgínia, não tentar ser tão feliz é a
chave para a felicidade.
Fonte: Istoé, 2 jun. 2010. Disponível em: <http://www.istoe.com.br>. Acesso em: 1
jun. 2010.

