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ocê ainda se lembra de seu brinquedo preferido na in
fância? Ou do primeiro dia de aula? Caso não se recorde, 
reavive na memória simplesmente um bom momento 
de suas últimas férias. Se for tomado por uma "lembran
ça saudosa do passado", é sinal de que está sentindo 

exatamente aquilo que os dicionários definem como nostalgia. Tem 
a ver com um momento da vida - associado a lugares, objetos, 
acontecimentos e pessoas - que se foi e não pode ser resgatado. 
Diferentemente de outras lembranças normais, essas reminiscências 
são especialmente intensas e vívidas. 

Um exemplo conhecido é a chamada "Ostalgie" (do alemão Ost 

= leste + Nostalgie), uma melancolia que ataca muitos dos antigos 
cidadãos da Alemanha Oriental quando pensam na época antes da 
queda do muro, em 1989. Naturalmente, logo após a reunificação, 
esse sentimento era mais raro. Com o tempo, porém, o atrativo do 
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ocidente arrefeceu e muitas pessoas desen
volveram uma espécie de "saudade de antiga
mente". Por isso, nesses lugares até hoje há 
um boom nas vendas de produtos típicos da 
década de 80, como determinados refrigeran
tes, biscoitos, legumes em conserva e queijos. 

O fato é que sentimentos nostálgicos nos 
envolvem com frequência. Isso ficou demons
trado por um de nossos estudos na universi
dade inglesa de Southampton, em 2006. Na 
ocasião, perguntamos a 172 estudantes: "Com 
que frequência você sente nostalgia?". Entre os 
entrevistados, 7 9 % declararam ter esse tipo 
de pensamento relacionado ao passado pelo 
menos uma vez por semana e 16% relata
ram viver esses momentos diariamente. 

A nostalgia não é um fenômeno especí
fico de uma cultura ou de uma faixa etária; 
é relatado por adultos saudáveis, crianças e 
pacientes com demência de diversas origens 
conforme descobriram pesquisadores do nosso 
instituto em outros estudos. Do ponto de vista 
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psicológico, porém, há outra descoberta impor
tante: mergulharem lembranças pode ajudar a 
melhorar o humor, elevar a autoestima e forta
lecer os relacionamentos. Em suma: a nostalgia 
é uma fonte de bem-estar psíquico. 

A pesquisa sistemática sobre o fenômeno 
teve início há 30 anos, apesar de o conceito 
de nostalgia já ser comum entre médicos 
desde o século 17. Ele se origina do grego 
nóstos (retorno) e álgos (dor). O significado 

literal, portanto, descreve um sofrimento 
que se refere ao desejo da volta de uma 

fase. O médico suíço Johannes Hoffer 
(1662-1752) cunhou o termo toman
do por base um traço específico 
dos soldados suíços a serviço de 
monarcas europeus. Os militares 
eram afligidos pela preocupação 

obsessiva com sua pátria, apresen
tavam acessos de choro, ansiedade, 

palpitações, anorexia e insônia. Para 
Hoffer a nostalgia era uma doença. 



Sua teoria já causava polêmica naquela 
época: o médico Johann Jakob Scheuchzer 
(1672-1733), por exemplo, atribuía o surgi
mento frequente da nostalgia em soldados 
suíços à diferença de pressão atmosférica 
à qual se sujeitavam quando desciam dos 
Alpes para lutar na planície. Alguns médicos 
militares supunham que o tilintar constante 
dos sinos das vacas nas montanhas pudesse 
prejudicar o tímpano e o cérebro - por isso a 
doença afetaria suíços com tanta frequência. 
Por mais diferentes que fossem as explicações 
encontradas, todos compreendiam a nostalgia 
como um problema neurológico. 

PAPEL PRINCIPAL 
No século 19, psicanalistas interpretaram o 
anseio exagerado (e muitas vezes incapaci
tante) como uma forma de melancolia, um 
transtorno psíquico que inibe os processos 
mentais, aparecendo também como sintoma 
de luto não resolvido e acarretando depressão 
- uma compreensão, aliás, ainda hoje bastante 
plausível e adequada. 

A pedra fundamental para a visão moderna 
da nostalgia "não patológica" foi colocada pelo 
sociólogo americano Fred Davis, em 1979. Ele 
descobriu que as pessoas associam termos 
bastante positivos a esse sentimento - como 
"caloroso", "bons e velhos tempos" e "prazeres 
da infância". Mas somente em 2006 pesquisa
dores da Universidade de Southampton estuda
ram mais detalhadamente o tema. Sob a coor
denação do psicólogo holandês Tim Wildschut, 
inicialmente analisaram curtos artigos que 
haviam sido publicados na revista Nostalgia, 

periódico sobre o dia a dia nos Estados Unidos 
dos anos 50 e 60. Além disso, eles pediram a 
voluntários que trouxessem à memória qual
quer lembrança que considerassem nostálgica 
e a descrevessem em detalhes. As declarações 
foram então classificadas e comparadas às 
conclusões da análise dos artigos. 

As duas avaliações apresentaram resultados 
muito semelhantes. Em primeiro lugar, a própria 
pessoa quase sempre assumia o papel principal 
nos flashbacks que narrava. Aparentemente, a 
nostalgia representa uma forma específica de 
resgate autobiográfico. Em segundo lugar, as 
retrospectivas tratavam de relacionamentos: 
um terço dos temas girava em torno de outras 
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pessoas. Por fim, os pesquisadores perceberam 
com frequência uma "sequência de superação": 
uma linha narrativa que se inicia com uma ex
periência negativa mas se desenvolve pouco a 
pouco de forma positiva. 

Como as sequências de superação apare
ciam com frequência muito maior que as de 
agravamento da situação, Wildschut e seus 
colegas classificaram a nostalgia como um 
sentimento predominantemente positivo. A 
autoavaliação espontânea dos entrevistados 
confirmou: em geral, eles percebiam suas 
lembranças como algo agradável. Mas uma 
questão intrigava pesquisadores: em que si
tuações surgem os sentimentos nostálgicos? 
Wildschut e sua equipe fizeram essa pergunta 
aos mesmos voluntários que já haviam forne
cido anteriormente informações sobre o con
teúdo de divagações dessa espécie. A maioria 
falou de um estado emocional mais negativo. 
Vários citaram tristeza e alguns, solidão. 



Afim de avaliar experimentalmente se a nos
talgia realmente surgia com mais frequência em 
momentos tristes, os psicólogos convidaram 
62 outras pessoas escolhidas ao acaso para 
realizar uma tarefa fácil: deviam ler um artigo de 
jornal que os deixasse tristes ou alegres. Outro 
grupo recebeu um texto de conteúdo neutro, 
que não deveria influenciar o seu humor. 
Depois, os participantes informavam quanta 
falta sentiam de aspectos do seu passado. O 
questionário incluía, por exemplo, respostas de 
livre escolha como: "o jeito como as pessoas 
eram antes", "minhas férias", "meus animais 
de estimação", "programas de televisão e 
filmes de antigamente" e "a forma como me 
sentia quando era mais jovem". Os voluntários 
pouco antes entristecidos devido ao artigo 
lido sentiram muito mais falta de seu passado 
que os integrantes dos outros dois grupos - e 
principalmente ao pensarem em parentes, ex-
namorados ou grandes amigos. 

Em um experimento, os pesquisadores 
testaram se a sensação de abandono também 
pode causar nostalgia. Inicialmente, as pessoas 
preencheram um questionário que registrava 
quão solitárias realmente estavam. Depois, no 
entanto, recebiam um retorno errado quanto à 
avaliação de sua solidão. Assim, a metade dos 
voluntários pensava 
que suas respostas 
refletiam realmente 
um sentimento de 
abandono. A outra 
parte deles acredita
va no inverso. Assim 
manipulados, ambos 
os grupos preenche
ram uma "lista" com 
18 itens que lhes cau
savam nostalgia. 

Os resultados des
ses experimentos foram 
quase idênticos aos do 
estudo anterior. Aqueles 
a quem fora sugerido 
que se sentiam especial
mente solitários ansia
vam pelo passado com 
intensidade semelhante 
à das pessoas tempora
riamente entristecidas no 



experimento anterior. Nos dois casos, as pessoas 
em questão sentiam falta principalmente de 
relacionamentos de tempos passados. 

A série de estudos resulta em um quadro 
coerente: pessoas se tornam nostálgicas quan
do se sentem tristes ou solitárias. Mas por que 
é assim? Nosso anseio por ampliar e reforçar 
experiências positivas e diminuir sentimentos 
negativos é uma das leis fundamentais da 
psicologia. Será que, inconscientemente, utili
zamos a nostalgia de forma prática, para elevar 
o ânimo? Uma série de novos resultados de 
pesquisas reforça essa hipótese. É o caso de 
um experimento realizado por nosso grupo de 
trabalho no qual foi estudado como a nostalgia 
influencia o bem-estar psíquico. 

Os participantes deviam primeiramente 
se lembrar de algum evento que os deixasse 
especialmente nostálgicos. Depois, classifi
caram o seu estado de ânimo com base em 
quatro critérios: "triste e desanimado", "feliz e 
satisfeito", "amado e protegido" e "importante 

A nostalgia revelou-se, em vários estudos recentes, um recur
so para levantar o ânimo. Por isso, é natural que se suponha 
que pessoas deprimidas também possam tirar proveito desse 
efeito. Porém, estudo da psicóloga Jutta Joorman, da Univer
sidade de Miami em Coral Gables, na Flórida, demonstrou 
em 2007 que pacientes com depressão grave, diferentemente 
das pessoas saudáveis, não ficaram mais alegres - e até mes
mo se tornaram mais tristes - ao se lembrar de momentos 
felizes do tempo de escola. 

Pesquisadores da Universidade Cardiff, no País de Gales, 
desenvolveram recentemente um sistema para explicar essa 
descoberta: o modelo de congruência de humor em compa
ração temporal. Segundo ele, as pessoas depressivas notam 
pouca identificação entre características pessoais positivas 
do "eu" de suas lembranças e a percepção de si mesmas no 
presente. Essa discrepância é acompanhada do sentimento 
de que o "eu positivo" está em um passado infinitamente 
longínquo. E concluem: "Em comparação com a pessoa que 
eu era naquele tempo, hoje sou um fracassado". Assim, pen
samentos nostálgicos poderiam agravar o estado de pessoas 
com distúrbios depressivos. 

Na opinião dos psicólogos Constantine Sedikides e 
Jochen Gebauer, entretanto, a nostalgia também poderia 
melhorar o estado de espírito de pessoas que sofrem de de
pressão. Eles ressaltam que a "saudade de antigamente" se 
diferencia de memórias felizes em três pontos essenciais: 

1. Lembranças nostálgicas são mais multifacetadas e com
plexas do que as recordações positivas. Além disso, frequen
temente incluem uma sequência de superação, o que poderia 
animar as pessoas. E se uma vez algo já terminou bem, isso 
pode acontecer de novo; 

2. Memórias que despertam saudade são percebidas de for
ma especialmente nítida, afetiva e rica em detalhes. Revividas 
com frequência, em comparação com outras memórias, são 
mais vívidas, fazendo com que o episódio seja sentido como 
temporalmente muito próximo, o que o torna mais "real"; 

3.Como a nostalgia forma uma espécie de ponte entre o 
passado e o presente, gera sentimento de autocontinuidade. 
Assim, a maioria dos participantes dos estudos de nostalgia 
de 2008 concordou com avaliações como: "tenho a sensação 
de que o ontem e o hoje se misturam", ou "mantenho várias 
das minhas antigas características positivas". Uma identifi
cação tão intensa superaria em nossa percepção a distância 
temporal entre a lembrança e o momento atual, abrindo 
perspectivas para tirar a pessoa depressiva da apatia e imobi
lidade emocional. 

Para comprovar as impressões de Sedikides e Gebauer, 
entretanto, são necessárias mais pesquisas. 



MEDO DA MORTE 
Para descobrir se esse efeito dependia de 
influências culturais, pesquisadores da Uni
versidade Sun-Yat-Sen, na China, e da Uni
versidade de Southampton, no Reino Unido, 
iniciaram em 2008 uma série de experimentos 
comuns. A estrutura do estudo era semelhante 
à anterior, no entanto, os sujeitos dessa vez 
eram estudantes chineses. Depois de terem 
mergulhado em lembranças nostálgicas, eles 
deviam informar com quanto apoio e solida
riedade poderiam contar se passassem por 
grandes dificuldades na vida. E mais uma vez 
o resultado foi inequívoco: os "nostálgicos" 
tinham muito mais certeza do apoio daqueles 
que estavam à sua volta que os participantes 
cujo estado de espírito não fora influenciado 
no início do experimento. Ao que tudo indica, 
a saudade do passado aumenta o sentimento 
de pertencimento a um grupo, independente
mente do meio cultural. 

0 sentimento 
costuma 
aparecer 
associado a 
recordações 
biográficas 
positivas e a 
situações de 
autossuperação, 

como proteção 

Mas e as pessoas que se sentem solitárias 
e pouco integradas socialmente? O grupo de 
pesquisadores chineses e ingleses fez três 
perguntas a crianças do ensino fundamental 
de famílias de imigrantes na China: "Com que 
frequência você se sente sozinho?", "Com 
que frequência você se perde em lembranças 
nostálgicas?" e "Quanto você pode contar com 
seus amigos quando alguma coisa dá errado?". 
Meninos e meninas que se sentiam muito so
litários também acreditavam que receberiam 
pouco acolhimento e ajuda. Ao mesmo tempo, 
porém, as respostas indicavam saudade do 
passado com frequência acima da média - o 
que, por sua vez, fortalecia o sentimento de 
integração. Em outras palavras: os pequenos 
pareciam usar a nostalgia para aliviar a dor 
da solidão. 

Depois de tudo o que descobrimos até 
agora sobre a nostalgia, resta-nos concluir que 
não há nenhum problema em dar asas aos 



sentimentos voltados para os bons e velhos 
tempos. Pelo contrário: lembrar-se da cor de 
seu primeiro carro ou de sua comida preferida 
na infância estimula o equilíbrio psíquico. Mas 
será que essas lembranças também podem 
nos proteger contra o desânimo e até contra a 
depressão? Af im de descobrir isso, um grupo 
de psicólogos sociais de Southampton - des
sa vez coordenados pelo pesquisador Clay 
Routledge - confrontaram voluntários com a 
ideia da própria morte. A certeza de que va
mos morrer um dia representa grande prova 
de estresse para nosso equilíbrio psicológico, 
conforme pesquisadores coordenados por Jeff 
Greenberg, da Universidade do Arizona, em 
Tucson, e Tom Pyszczynki, da Universidade 
do Colorado, em Colorado Springs, já haviam 
comprovado nos anos 80. Será que a nostalgia 
aliviaria esse temor arquetípico? 

Em 2008, Routledge e colegas convidaram 
algumas pessoas para um experimento em 
três etapas em nosso laboratório em Sou
thampton. Metade delas escreveu uma pe
quena redação sobre o evento que as deixava 
mais nostálgicas. Os outros participantes des

creveram uma ocorrência 
comum de seu passado. 
Nós os dividimos mais 
uma vez em dois gru
pos. Na segunda parte 
do exper imento, eles 
deviam responder por 
escrito a duas pergun
tas. Para um grupo as 
perguntas eram: "O que 
você sente ao pensar em 
sua própria morte?" e 
"O que você acha que 
acontecerá com seu 
corpo e sua consciência 
depois da sua mor
te?". Enquanto isso, 
o outro grupo lidava 
com o próprio fracas
so em uma prova im
portante do passado. 

Por f im, os parti
cipantes realizavam 

uma atividade que permitia concluir o 
quanto estavam inconscientemente influen
ciados pela ideia de morte: eles deveriam 
completar 28 fragmentos de palavras (por 
exemplo, "RTE") formando vocábulos com 
sentido. Seis desses fragmentos podiam ser 
solucionados de forma que resultassem em 
uma palavra relacionada à morte ou uma 
palavra aparentemente neutra neste contexto 
(por exemplo, "arte"). 

Os participantes que haviam refletido 
pouco antes sobre a própria finitude esco
lheram mais frequentemente vocábulos que 
giravam semanticamente em torno desse 
tema. No entanto, essa diferença não se 
mostrou entre os "nostálgicos": quem havia 
pensado em suas melhores lembranças no 
início do estudo completou as palavras de 
forma semelhante à daqueles que refletiram 
sobre a prova fracassada na segunda etapa do 
experimento. Para nosso grupo, fica claro que 
a nostalgia não apenas fortalece o bem-estar, 
mas também tem efeito preventivo - como 
um manto protetor que impede que pensa
mentos sombrios nos entristeçam demais. 
Portanto, você pode folhear sem culpa seus 
antigos álbuns de fotografia - essa prática lhe 
trará conforto emocional. 
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