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Professor de psicologia da Harvard University, Daniel Gilbert é conhecido
mundo afora pelo best-seller O que nos Faz Felizes, de 2006. Sua obra
revela, entre outras coisas, os erros sistemáticos que todo mundo comete ao
imaginar a felicidade (ou infelicidade) que algo nos traria. Nesta entrevista
a Gardiner Morse, da HBR, Gilbert fala das últimas novidades no estudo da
felicidade e explora as fronteiras da disciplina.
que estuda a felicidade, no mundo todo o poder pú-

últimos 20 anos. Por quê?

blico se desdobra para descobrir como medir e au-

e

H B R : O estudo da felicidade ganhou força nos

st

Gilbert: Foi só recentemente que vimos que seria

mentar a felicidade dos cidadãos.

de

possível casar uma das dúvidas mais antigas do hoE é possível medir algo tão subjetivo quanto a
felicidade?

ão

mem — "qual a natureza da felicidade humana?" —
com o novo método para obter respostas: o cientí-

Medir uma experiência subjetiva é muito mais fácil
do que se imagina. É o que seu oftalmologista faz

aç

fico. Há coisa de décadas, o problema da felicidade
era basicamente reduto de filósofos e poetas.
A psicologia sempre teve interesse no emocional,

para receitar um óculos de grau. O médico coloca
uma lente na frente de seus olhos e pede que vo-

teve uma explosão — e uma das emoções estudadas

cê diga como se sente; depois, vai colocando outras

iliz

mas nas duas últimas décadas o estudo de emoções

lentes e perguntando de novo. A informação que

Nos últimos tempos, economistas e neurocientistas

você dá se converte em dados, que são submetidos

ut

com mais intensidade por psicólogos é a felicidade.

a uma análise científica para se chegar a uma lente

teresses distintos, mas que se cruzam: o psicólogo

que lhe dê a visão perfeita — tudo com base no que

quer entender o que o ser humano sente, o econo-

o médico ouviu de sua experiência subjetiva. O que

mista quer saber a que o indivíduo dá valor, o neu-

um indivíduo relata em tempo real é uma aproxi-

rocientista quer ver como o cérebro humano reage a

mação muito boa daquilo que está sentindo, e per-

recompensas. Ter três disciplinas distintas interes-

mite que quem está de fora veja o mundo através de

sadas na questão ajudou a colocar o tema no mapa

seus olhos. A pessoa talvez não saiba dizer o quão

A

se uniram ao grupo. Cada disciplina dessas tem in-

da ciência. Teses sobre a felicidade são publicadas

feliz estava ontem ou o quão feliz vai estar amanhã,

na revista Science, o prêmio Nobel vai para gente

mas pode, sim, dizer como se sente no momento

que gente doente. Que quem é ativo na igreja que

ai
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em que lançamos a resposta. "Como você está?"
talvez seja a pergunta mais feita no mundo, e nin-

frequenta é mais feliz do que quem não é. Que o ri-

guém se surpreende com ela.

co é mais feliz do que o pobre. E por aí vai.

Isso posto, há certas surpresas. Uma delas é que,
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Há muitas maneiras de medir a felicidade. Podemos pedir que a pessoa indique o quão feliz se sente

embora todas essas coisas possam contribuir para a
felicidade, é impressionante o pouco peso que ca-

la. Podemos usar a ressonância magnética para me-

da uma tem, isoladamente. Uma casa nova ou um

dir o fluxo de sangue no cérebro ou a eletromiogra-

novo amor podem, sim, deixar a pessoa mais feliz,

fia para medir a atividade dos "músculos do sorriso"

mas não muito mais — e nem por muito tempo. Não

na face. Na maioria das circunstâncias, porém, é al-

somos muito bons para prever o que nos trará feli-

ta a correlação entre esses indicadores — e só o go-

cidade e por quanto tempo essa felicidade vai du-

verno federal preferiria um indicador complicado e

rar. Achamos que um fato positivo nos deixará mui-

caro a uma versão simples e barata.

to mais felizes do que realmente deixa — e que um

fin

s

ed
u

em determinado momento usando uma certa esca-

negativo nos deixará mais infelizes do que realmente deixa. Tanto em estudos de campo como em labo-

você é um cinco para mim pode ser um seis.

ratório descobrimos que uma série de coisas — ga-

pa
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Mas a escala em si não é subjetiva? O que para

nhar ou perder uma eleição, iniciar ou encerrar uma

termômetros baratos que saíram da fábrica mal

relação amorosa, ser ou não promovido no traba-

a

Imagine que uma farmácia venda um punhado de
calibrados. Gente com temperatura normal pode

lho, passar ou não num exame — tem menos impacto na felicidade do que as pessoas acham que terá.

ma temperatura podem ter um resultado diferen-

Um estudo recente mostrou que poucas experiên-

siv

registrar mais de 37°C e duas pessoas com a mes-

cias nos afetam por mais de três meses. Quando algo

tratamento médico desnecessário ou a não procu-

bom acontece, comemoramos por um tempo e de-

clu

te. Um erro desses podia levar alguém a buscar um

pois voltamos ao normal. Quando algo ruim aconte-

metro ruim às vezes é um problema — mas nem

ce, choramos e lamentamos por um tempo e depois

sempre. Se eu trouxesse cem pessoas ao laborató-

sacudimos a poeira e seguimos em frente.

é

ex

rar um médico quando deveria. Logo, um termô-

o

rio, por exemplo, expusesse metade delas a um víE por que esse efeito tão fugaz sobre a felicidade?

falhos para tomar sua temperatura uma semana

Uma razão é que as pessoas sabem sintetizar a fe-

depois, a temperatura média da turma exposta ao

licidade — sabem buscar o lado positivo das coisas.
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rus da gripe e usasse aqueles mesmos termômetros

vírus quase certamente seria superior à tempera-

e

tura média dos demais. Certos termômetros subes-

st

timariam, alguns superestimariam — mas, desde

de

que medisse um número suficiente de gente, um

erro anularia o outro. Mesmo com instrumentos

ão

mal calibrados, é possível comparar grandes gru-
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pos de indivíduos.

Em virtude disso, costumam sair mais felizes do
que esperavam de quase qualquer tipo de trauma
ou tragédia. É só folhear um jornal para ver exemplos. Um deles foi o do deputado americano Jim
Wright, que renunciou à presidência da Câmara devido a um negócio suspeito com livros. Anos mais
tarde, Wright declarou ao New York Times que "es-

Uma escala de classificação é como um termô-

tava muito melhor fisicamente, financeiramente,

metro falho. Por ser inexata, é inadequada para me-

emocionalmente, mentalmente e em quase todo

dir certas coisas (para dizer, por exemplo, exata-

outro aspecto". O outro é o de Moreese Bickham,

mente o quão feliz estava John às I0h42 do dia 3 de

que passou 37 anos numa penitenciária na Louisia-

julho de 2010), embora seja perfeitamente adequa-

na; após ser solto, disse: "Não lamento um minu-

da para o gênero de medição que a maioria dos cien-

to. Foi uma experiência gloriosa". Esses sujeitos pa-

tistas faz na psicologia.

recem estar vivendo no melhor dos mundos possíveis. Falando nisso, Pete Best, o baterista original

E o que s a b e m , hoje, e s s e s e s t u d i o s o s da

dos Beatles, foi substituído por Ringo Starr em 1962,

felicidade?

pouco antes de os Beatles estourarem. Hoje, é bate-

Grande parte da pesquisa confirma o que já suspei-

rista de estúdio. E o que tem a dizer sobre ter perdi-

távamos. Que, por exemplo, gente que tem uma

do a chance de pertencer à banda mais famosa do

boa relação amorosa em geral é mais feliz do que

século 20? "Sou mais feliz do que teria sido com os

quem não tem. Que gente saudável é mais feliz do

Beatles."

ai
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E ser feliz é bom sempre? O mundo das artes está
cheio de gênios infelizes: Beethoven, Van Gogh,

toda vez que algo dá errado. Temos uma capacidade

Hemingway. Uma certa dose de infelicidade não é

pa
ra

fin

Uma das descobertas mais certeiras de estudos da
felicidade é que não temos de correr para o analista
incrível de tirar o melhor de uma situação. A maioria

bom para o desempenho?

das pessoas é mais resiliente do que imagina.

Bobagem! Todo mundo conhece alguma figura his-

Não é mera ilusão? Felicidade de verdade não é

que a infelicidade de modo geral promova a criativi-

siv

a

tórica que foi infeliz e criativa, mas isso não significa
dade. Sem dúvida, há alguém por aí que fumou dois
maços de cigarros por dia e chegou aos 90 anos, mas

al; só não é natural. A felicidade sintética é perfeita-

isso não significa que o cigarro faz bem para a pes-

clu

melhor do que felicidade sintética?
Sejamos cuidadosos com os termos. O náilon é re-

soa. A diferença entre usar casos isolados para pro-

sintética é o que produzimos quando não consegui-

var uma tese e usar a ciência para provar uma tese

mos o que queremos, enquanto felicidade natural

é que na ciência não dá para simplesmente escolher

é o que sentimos quando conseguimos. Cada uma

o exemplo mais conveniente. É preciso examinar to-

é

ex

mente real; só que é criada pelo homem. Felicidade

dos os casos — ou no mínimo uma boa amostra — e

não é necessariamente distinta. Uma não é obvia-

ver se há mais gente criativa feliz ou infeliz, se há

mente melhor do que a outra.

mais gente não criativa feliz ou infeliz. Se a infelici-
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tem uma origem, mas a sensação que produzem

Naturalmente, a maioria das pessoas não vê a

e

coisa dessa forma. A maioria acha que a felicidade

st

sintética não é tão "boa" quanto a outra — que quem

de

produz [essa felicidade] está apenas se enganando,
que não é feliz de verdade. Mas não sei de nenhuma
evidência que demonstre que isso ocorra. Se ficar

dade promovesse a criatividade, haveria uma parcela maior de gente criativa entre os infelizes do que
entre os felizes. E não há. Em geral, gente feliz é mais
criativa e mais produtiva. Já houve um ser humano
cuja desgraça foi a fonte de sua criatividade? Certamente. Mas essa pessoa é a exceção, não a regra.

ão

cego ou perder uma fortuna, você verá que há toda
Muitos chefes diriam que o trabalhador produtivo

nova vida, muita coisa bastante boa. Aliás, sem dú-

não é aquele mais contente com a vida, que é

vida, vai achar um punhado de coisas que são ainda

preciso criar um certo desconforto, deixar a

iliz
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uma vida nova do outro lado. E vai descobrir, nessa

pessoa um pouco ansiosa em relação ao trabalho.

mentindo para si mesmo, não está delirando. Está

Quem trabalha com dados em vez de seguir a intui-

descobrindo coisas que não sabia — não tinha como

ção não diz isso. Não conheço nenhum dado que

ut

melhores do que o que tinha antes. Você não está

mostre que gente ansiosa e receosa seja mais criati-

do coisas que tornem sua nova vida melhor, está en-

va ou produtiva. É bom lembrar que satisfação não

A

saber antes de entrar nessa nova vida. Está buscancontrando e essas coisas o estão fazendo feliz. Para
mim, o mais impressionante como cientista é que a
maioria de nós não conhece a própria capacidade de
achar essas coisas. Jamais diríamos: "Ah, é claro, se
eu perder todo meu dinheiro ou minha mulher me
deixar, vou achar um jeito de ser tão feliz quanto sou
hoje". É algo que jamais diríamos, mas é verdade.

significa ficar sentado fitando a parede. Isso é o que
a pessoa faz quando está entediada — e todo mundo odeia o tédio. Já sabemos que as pessoas se sentem mais felizes quando estão devidamente desafiadas: quando estão tentando atingir metas difíceis,
mas não fora de alcance. Desafio e ameaça não são
a mesma coisa. A pessoa viceja quando desafiada

ai
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e definha quando ameaçada. Naturalmente, uma
ameaça pode surtir efeito. Se um chefe disser a alguém que faça algo até sexta ou, então, será demi-
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tido, provavelmente esse algo será feito até sexta. Mas também terá um funcionário que, dali em
diante, vai fazer de tudo para puxar seu tapete e
que não sentirá nenhuma lealdade pela organização, que nunca fará mais do que o mínimo necessá-

ed
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rio. Seria muito melhor dizer ao funcionário: "Acho
que a maioria das pessoas não conseguiria fazer isso

A

século, e o resultado é bem claro: a recompensa é

aleatórios para saber como es-

ria fácil descobrir o

tá seu humor (em uma escala

que nos faz felizes.

que vai de "muito ruim" a "muito

Até recentemente,

bom"), o que está fazendo (dou

porém, quem es-

uma lista de 22 opções, incluindo

pa
ra

mais eficaz.

impressão é que se-

s

gos vêm estudando a recompensa e o castigo há um

fin

até sexta, mas acredito totalmente que você conseguirá. E é importantíssimo para a equipe". Psicólo-

tuda o assunto dependia basica-

Bom, ter desafios deixa a pessoa feliz. O que mais

mente da avaliação de voluntários

a

sabemos hoje sobre as fontes de felicidade?

se deslocando de ou para o trabalho, trabalhando, fazendo exer-

sobre seu estado de humor médio

bre as causas da felicidade humana em uma palavra,

durante longos períodos de tem-

nível de produtividade, natureza

essa palavra seria "social". Somos, de longe, a espé-

po e de indicadores de felicidade

do ambiente em que se encontra,

clu
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Se tivesse de resumir toda a literatura científica so-

fáceis de obter, como variáveis de-

cie mais social da Terra. Nem as formigas ganham

mográficas. Como resultado, sa-

e pudesse saber uma única coisa sobre sua pessoa,
não ia querer saber seu sexo, sua religião, seu esta-

ex

de nós. Se tivesse de prever seu grau de felicidade,

bemos que gente casada ou rica é,

em média, mais feliz do que gente
solteira ou mais pobre. Mas o que,

rede social: seus amigos e sua família e a força de

no fato de ser casada ou ter di-

seu elo com eles.

nheiro, faz a pessoa feliz?
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do de saúde ou sua renda. Ia querer saber sobre sua

O foco no estado emocional mé-

cício e comendo) e fatores como

quantidade e qualidade de sono e
interações sociais. De 2 0 0 9 para
cá já colhi mais de meio milhão de
dados. Até onde sei, é o primeiro
estudo em grande escala da felicidade no dia a dia.
Uma descoberta importante é
que a mente das pessoas vagueia

dio também elimina flutuações de

felicidade no dia a dia?

curta duração na felicidade e, por

isso parece derrubar o humor. Dei-

O psicólogo Ed Diener descobriu algo muito interes-

conseguinte, diminui nossa capa-

xar a mente se desviar para assun-

sante. Ele mostra, basicamente, que a frequência de

st

e

Além de ter uma forte rede de relações, o que traz

em quase metade do tempo — e

tos desagradáveis ou até neutros

sas flutuações. Como, por exemplo,

estaria relacionado a uma felici-

melhor da felicidade do que a intensidade dessas

detalhes do dia de uma pessoa de

dade bem menor; divagar sobre

experiências positivas. Quando pensamos naquilo

momento para momento afetam

que nos faria felizes, tendemos a pensar em coisas

sua felicidade?

coisas positivas não tem efeito

aç
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de

cidade de entender as causas des-

suas experiências positivas é um indicador muito

nenhum, nem bom nem ruim. A

Graças ao smartphone, final-

estrela de cinema, ganhar um Pulitzer, comprar um

mente podemos começar a res-

muito dependendo da atividade,

iate. Mas Diener e colegas mostraram que a quali-

ponder a esse tipo de pergunta.

de cerca de 6 0 % do tempo quan-

dade de experiências boas nem de longe pesa tanto

Para um projeto de investigação

do a pessoa está dirigindo, por

quanto sua quantidade. Alguém que viva todo dia

em curso chamado Track Your

exemplo, a 3 0 % quando está fa-

uma dezena de coisas moderadamente boas tende

Happiness, recrutei mais de 15 mil

lando com alguém ou jogando um

a ser mais feliz do que a pessoa que teve uma única

pessoas em 83 países para relatar

jogo e 10% durante o sexo. Mas,

experiência verdadeiramente incrível. Logo, use sa-

seu estado emocional em tempo

seja lá o que estiver fazendo, a

patos confortáveis, dê um belo beijo na mulher, co-

real usando um aparelho que le-

ma uma batatinha frita. Isso tudo parece pequeno —

vam consigo o dia todo. Criei um

A
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intensas como um encontro romântico com uma

e é. Mas coisas pequenas pesam.
Creio que isso ajuda a explicar por que é tão difícil prevermos nosso estado emocional. Imaginamos que uma ou duas coisas grandes terão efeito

aplicativo de iPhone na web que
consulta o usuário em intervalos

quantidade de divagação varia

pessoa é bem menos feliz quando
a mente vagueia do que quando a
mente está focada.
Isso tudo sugere fortemente

ai
s.
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Voluntários foram questionados sobre estado de humor e dispersão mental durante 22 atividades. Esferas representam atividades e pensamentos. Quanto mais para
a direita se encontra a esfera, mais felizes
as pessoas estavam, em média. Quanto
maior a esfera, maior a frequência da atividade ou do pensamento.
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Sugere, ainda, que a felicidade
no trabalho pode depender mais
de nossas experiências momento a momento — interações de
rotina com colegas, projetos nos
quais estamos envolvidos, nossa
contribuição diária — do que de
condições estáveis que supostamente trariam felicidade, como
um alto salário ou um cargo de
prestígio. Uma prioridade de minha pesquisa atual e futura é usar
essa tecnologia de monitoramento em empresas para, por fim,
descobrir o que realmente faz um
trabalhador feliz.

de

ão
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Infelizmente, até aqui os dados
sugerem que, além de diminuir a
felicidade, a dispersão mental no
trabalho reduz a produtividade. E
a mente do pessoal vagueia muito
mais do que seus chefes provavelmente imaginam — cerca de metade da jornada de trabalho — e

MENTE FOCADA
É MENTE FELIZ

a

Os dados também começam a
pintar um retrato de variações na
felicidade de um único indivíduo e
de um indivíduo para outro. Aqui,
a descoberta mais surpreendente
é que a felicidade difere mais de
momento para momento do que
de pessoa para pessoa. Isso sugere que não são os aspectos estáveis da vida, como o lugar em que
vivemos ou se somos ou não casados, os principais fatores da felicidade; talvez sejam pequenas coisas cotidianas que contam mais.

st

Uma leva correlata de estudos
examina a relação entre divagação e produtividade. Muitos chefes, sobretudo de trabalhadores
do conhecimento em áreas criativas, podem achar que deixar a
mente "voar" um pouco é algo
bom, pois seria uma pausa mental
e quem sabe até levaria a pessoa
a refletir sobre questões de trabalho correlatas.

quase sempre para assuntos pessoais. Talvez seja bom buscar maneiras de ajudar o pessoal a manter o foco — para o bem do trabalhador e da empresa.

e

que, para otimizar o bem-estar
emocional, devemos dar no mínimo tanta atenção a onde nossa
mente está quanto damos àquilo
que o corpo está fazendo. Para a
maioria de nós, no entanto, o foco
de nossos pensamentos não entra
no planejamento diário. Quando
acorda num sábado de manhã e
se pergunta "o que vou fazer hoje?", a resposta em geral está ligada a onde vai levar seu corpo: à
praia, ao treino de futebol dos filhos, à corrida. Mas também devíamos perguntar: "o que vou fazer
com minha mente hoje?".

sentem. Estão em casa? No ônibus? Assistindo T V ?
Rezando? Como estão se sentindo? Em que e s t ã o

de requer a mesma abordagem usada para perder

pensando? Com essa tecnologia, o Matt c o m e ç a a

ai
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profundo. Mas, ao que parece, a felicidade é a soma
de centenas de pequenas coisas. Alcançar a felicida-

responder a uma pergunta muito melhor do q u e a

la mágica que produza resultados instantâneos. Is-

que vínhamos fazendo há décadas. Em vez de i n d a -

so não existe. Sabemos exatamente como as pesso-

gar quem é feliz, quer saber quando são felizes. P a r a

as emagrecem: comem menos e se exercitam mais.

conseguir essa resposta, não pergunta diretamente

Não precisam comer muito menos nem se exercitar

quando a pessoa é feliz — pois, sinceramente, n i n -

muito mais — só precisam fazê-lo reiteradamente.

guém sabe. O que faz é monitorar as pessoas ao lon-

Com o tempo, o resultado aparece. É o mesmo com

go de dias, meses e anos e medir o que estão f a z e n d o

a felicidade. O que alguém pode fazer para ser mais

e quão felizes estão durante essas atividades. A c h o

feliz são coisas óbvias e pequenas, e que não tomam

que esse tipo de tecnologia está prestes a r e v o l u -

muito tempo. Mas é preciso fazê-las todos os dias e

cionar nossa compreensão de emoções diárias e do

ed
u
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esperar pelos resultados.

ca
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peso. Quem tenta emagrecer sonha com uma pílu-

bem-estar humano (veja o quadro "O futuro do es-

pa
ra

tudo da felicidade").

E o que são e s s a s pequenas coisas que aumentariam nossa felicidade?

Quais são as novas fronteiras do e s t u d o

a

Nada que cause mais surpresa do que algo como

siv

"comer menos e se exercitar mais". O principal é

da

felicidade?

Precisamos ser mais específicos sobre o que estamos medindo. Muitos cientistas dizem estar e s t u -

meditar, mexer o corpo, dormir o suficiente — e

dando a felicidade, mas quando vamos ver o q u e es-

praticar o altruísmo. Uma das coisas mais egoístas

tão medindo, descobrimos que na verdade estão es-

clu

adotar um regime de comportamentos simples —

ex

que se pode fazer é ajudar o próximo. Vá trabalhar

tudando a depressão ou a satisfação com a vida. São
coisas ligadas à felicidade, é claro, mas não s ã o o

ou não ajudar os sem-teto, não sei. Mas é quase cer-

mesmo que felicidade. Estudos mostram que q u e m

teza que vai ajudar a si mesmo. E cultive seus con-

tem filhos normalmente é menos feliz de m o m e n -

tatos sociais. Duas vezes por semana, anote três coi-

to a momento do que gente sem filhos. Mas q u e m

o

é

como voluntário num abrigo para sem-teto. Se vai

tem filhos pode sentir uma realização que g e n t e

Sei que parece um sermão da sua avó, mas sua avó

sem filhos talvez não sinta. Não faz sentido dizer

estava certa. O segredo da felicidade é como o se-

que quem tem filhos é mais feliz, ou que quem não

ar

tig

sas pelas quais está grato e diga a alguém o porquê.

e

gredo da perda de peso: não há segredo!

tem filhos é mais feliz; cada grupo é mais feliz em

st

certos aspectos e menos em outros. Precisamos pa-

de

Se não há segredo, o que resta para estudar?
Não faltam perguntas. Há décadas psicólogos e eco-

rar de pintar o retrato da felicidade com pinceladas
tão grossas.

nomistas vêm se perguntando quem é feliz. O rico?
Essa pesquisa toda no final nos fará mais felizes?

mos fazer era dividir as pessoas em grupos, interro-

Estamos aprendendo e vamos continuar a aprender

A

ut

iliz

aç

ão

O pobre? O jovem? O velho? O melhor que podía-

gá-las uma ou duas vezes e tentar determinar se as

a maximizar nossa felicidade. Logo, não há dúvida

pessoas em um grupo eram, em média, mais felizes

de que a pesquisa nos ajudou a sermos mais felizes —

do que as do outro. As ferramentas que usávamos

e vai continuar a ajudar. Mas isso ainda deixa a gran-

eram muito pouco precisas. Mas, agora, milhões de

de questão: que tipo de felicidade devíamos alme-

pessoas estão carregando pequenos computadores

jar? Queremos, por exemplo, que a felicidade mé-

no bolso — smartphones — e isso nos permite cole-

dia de nossos momentos seja a maior possível? Ou

tar dados em tempo real de um grande número de

que a soma de nossos momentos felizes seja a maior

gente sobre aquilo que estão fazendo e sentindo a

possível? São coisas diferentes. Queremos uma vi-

cada momento. Isso nunca fora possível antes.

da sem dor e sofrimento ou há valor nessas experi-

Um de m e u s colaboradores, Matt Killingsworth, criou um aplicativo para monitorar o humor das

ências? A ciência em breve será capaz de nos dizer
como viver a vida que queremos, mas nunca nos di-

pessoas chamado Track Your Happiness. Com ele,

rá que tipo de vida deveríamos querer. Caberá a nós

segue mais de 15 mil pessoas por iPhone. Várias ve-

decidir,

zes ao dia, pergunta o que estão fazendo e como se
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