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L ankasana, um guerreiro massai 
de 23 anos, porte atlético, pele de 
tom ocre e cabelos com as pontas 
trançadas, carrega arco e flecha, 
um punhal e uma lança com ponta 

de aço. Ele passa os dias vigiando os vilarejos 
da região e protegendo sua própria tribo de 
ataques de animais selvagens. Por puro prazer, 
luta com os companheiros da tribo e treina pon
taria fazendo arremessos de troncos de árvores. 
Certa vez foi atacado por um leão, que dilacerou 
seus ombros e deixou enormes cicatrizes, mas, 
mesmo ferido, Lankasana, armado somente 
com um punhal, conseguiu matar o animal. 

Vivendo em vilarejos remotos do leste 
africano, os massais constroem casas sim
ples feitas de barro, esterco e gravetos. Esses 
caçadores-coletores não d i s p õ e m de água 
encanada ou eletricidade e estão minimamente 
expostos aos meios de comunicação da socie
dade ocidental. Praticam rituais que podem 
parecer desagradáveis aos ocidentais, como 
circuncidar adolescentes, marcar o corpo com 
cortes profundos e beber sangue bovino. 

O psicólogo Ed Diener, pesquisador da Uni
versidade de Illinois, e seu filho, Robert Biswas-
Diener, psicólogo da Universidade Estadual de 
Portland, viajaram para as vilas remotas dos 
massais no norte da Tanzânia e sul do Quênia 
várias vezes nos últimos 15 anos. A dupla está 
na vanguarda de estudos cujo objetivo é des-

cobrir em que consiste a felicidade. Ed Diener 
realizou dezenas de investigações sobre o tema 
em vários países, mas como muitas delas são 
feitas em sociedades industrializadas, ele e o 
filho estavam curiosos para analisaro compor
tamento de grupos que não vivem em culturas 
modernas, como é o caso dos massais. 

Essa questão proposta pelos pesquisadores 
fazia parte de um projeto maior para medir 
a felicidade no mundo todo. Realizada pela 
primeira vez em 2005, a Pesquisa de Opinião 
Mundial Gallup foi uma tentativa de avaliar, 
entre outras medidas, o nível de bem-estar, 
economia e saúde das pessoas em geral. O 
estudo abrangeu 155 países - uma amostra 
representativa de 98% da população mun
dial. "Descobrimos uma variação enorme em 
relação à felicidade", comenta Diener, que é 
também pesquisador sênior da Gallup. 

Os dados sugerem que a sociedade e a 
cultura podem desempenhar papel relevante 
na importância atribuída às emoções e crenças 
sobre como atingir estados de bem-estar. Ao 
mesmo tempo, a possibilidade de pessoas tão 
diferentes como os massais e os dinamarque
ses experimentarem a felicidade sugere que os 
humanos podem obter prazer e satisfação de 
formas bem diversas. 

BONS SENTIMENTOS 
No campo ainda recente da psicologia posi
tiva, os pesquisadores estão tentando chegar 
a um consenso. Alguns atribuem a felicidade 
a fatores emocionais. Outros acreditam que 
esse estado decorre de uma avaliação mais 
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racional a respeito da vida. Para englobar as 
duas correntes, Diener tenta medir um conceito 
que ele denomina "bem-estar subjetivo", que 
combina relatos emocionais com autoavaliação 
cognitiva em várias áreas, como trabalho, renda 
e relacionamentos. 

Biswas-Diener e o pai aplicaram esse teste 
quando investigaram os massais. Os 358 par
ticipantes relataram como se sentiam sobre 
a vida em geral e com que frequência tinham 
vivenciado, por exemplo, alegria e diversão 
nos últimos meses. A lém disso, os partici
pantes mencionaram alimentos, amizade e 
saúde como "aspectos importantes" da vida. 
Surpreendentemente, eles descobriram que os 
aldeões são muito felizes - aliás, bem mais que 
muitas pessoas em condições semelhantes e 
tão felizes quanto muitos que vivem em socie
dades desenvolvidas. 

Juntamente com o psicólogo social JoarVit-
ters0, da Universidade deTromsö, na Noruega, 
os pesquisadores examinaram também dois 
outros grupos que vivem em sociedades não 
industriais, os amishes (grupo religioso cristão 
anabatista), nos Estados Unidos, e os inuítes, 
na Groenlândia. Eles descobriram que os três 
grupos pontuaram acima da média no quesito 
bem-estar subjetivo, sendo os massais os que 
obtiveram os maiores índices. Mas em cam
pos específicos - como renda e alimentação, 
ambos relacionados a recursos materiais -
estes últimos estavam menos satisfeitos 
que os amishes e os inuítes. Os massais 
também apresentaram índices mais 
baixos em relação à saúde em geral 
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e ao acesso a assistência médica em comparação 
com sociedades modernas; no entanto, numa 
escala global os massais levam uma vida muito 
feliz. O fato de valorizarem pouco os recursos 
materiais sugere que o dinheiro pode comprar 
pelo menos alguns tipos de felicidade (verquadro 
na pág. 27). No entanto, à medida que as neces
sidades básicas são supridas, o dinheiro parece 
não ter um efeito muito significativo. 

Os pesquisadores constataram, por exem
plo, que embora os Estados Unidos sejam 
economicamente mais ricos que a Dinamarca, 
os dinamarqueses são psicologicamente mais 
satisfeitos - e a diferença pode estar na capacida
de individual de acreditar nas boas intenções do 
próximo. Os cientistas relacionaram a felicidade 
ao que chamam de capital social, que inclui valo
res como confiança e cooperação com projetos 
coletivos. Numa pesquisa realizada em 2010 
sobre a população dinamarquesa, Biswas-Diener, 
Diener e Vitterso descobriram que a maioria dos 
dinamarqueses confiava no governo e na admi
nistração pública, e esperavam, por exemplo, 
receber de volta uma carteira perdida na rua. Já 
os americanos consideraram o governo e vários 
setores públicos corruptos e duvidavam que um 
estranho devolvesse uma carteira a seu dono. 

Os pesquisadores também estão investigan
do o capital social nas duas sociedades usando 
um índice de "lei e ordem" incluído na Pesquisa 
Mundial Gallup. A classificação reflete a confian

ça dos participantes na polícia local, na sensação 
de segurança quando caminham sozinhos à noi
te e se eles (ou alguém próximo) foram vítima de 
roubo ou furto recentemente. Os dinamarqueses 
apresentaram índices significativamente mais 
altos que os americanos nesse item. 

Há ainda outro fator capaz de influirem nossa 
percepção de felicidade. Anteriormente, Diener 
tinha encontrado evidências de que o materia
lismo está associado à infelicidade. E na Coreia 
do Sul o bem-estar subjetivo é baixo, apesar de 
sua prosperidade econômica. Em 2010, numa 
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preleção memorável na Associação Coreana de 
Psicologia, Diener apresentou dados referentes 
a pessoas do mundo todo que tinham indicado, 
numa escala de 1 a 9, a importância que atri
buíam aos bens materiais. 

Os sul-coreanos relataram altos índices 
médios - de 7,24 - em relação a outras nações 
economicamente prósperas, como os Estados 
Unidos, com 5,45, e o Japão, com 6,01. Entre 
os países ricos, a Coreia do Sul valorizou pouco 
a felicidade - de acordo com os resultados da 
Pesquisa Mundial Callup. Raiva e depressão 
também estão amplamente difundidas na Coreia 
do Sul, cujos índices de suicídio se classificam 
entre os mais altos das 34 nações mais ricas do 
mundo. Embora várias razões possam contribuir 
de forma significativa para essa situação, os pes
quisadores acreditam que a grande competição 
entre os cidadãos cria um ambiente geral mais 
estressante. As universidades sul-coreanas, por 
exemplo, não são suficientemente grandes nem 
numerosas para acomodar o contingente de 
jovens extremamente aplicados que se inscreve 
todos os anos - e muitos adolescentes têm seu 
acesso impedido à profissão desejada. 

CIDADÃOS OTIMISTAS 
O caso da Coreia do Sul é apenas uma pequena 
amostra de que dinheiro e felicidade não necessa
riamente caminham juntos. A Costa Rica é outro 
caso: as pessoas têm renda per capita igual à me
tade da registrada na Coreia do Sul, mas são bem 
mais felizes. "Nos países latino-americanos, a fe
licidade parece maior que a esperada em razão de 
sua riqueza", avalia a socióloga RuutVeenhoven, 
da Universidade Erasmus de Roterdã, e diretora 
da Base de Dados Mundial sobre Felicidade, na 
qual os estudos científicos são registrados conti
nuamente. Costa Rica e alguns de seus vizinhos 
lideram em indicadores que os pesquisadores 
classificam como os mais importantes para a 
felicidade-fatores sociais e psicológicos, como 
fortes laços afetivos com a família e os amigos, 
capacidade de confiar em estranhos e domínio 
de habilidades e sentimentos específicos em 
relação aos outros. 

Outra fonte de felicidade parece decorrer 
do valor que atribuímos à nossa própria terra. 
Num estudo publicado em fevereiro de 2011, os 
pesquisadores Mike Morrison e LouisTay, ambos 
da Universidade de Illinois, e Diener analisaram 

respostas de 132.516 pessoas de 128 países, que 
avaliaram sua satisfação em relação à vida passa
da, atual e futura (incluindo padrão de vida atual, 
emprego e saúde), além do nível de satisfação 
em relação ao país, numa escala de 1 a 10. Eles 
descobriram que cidadãos de países em desen
volvimento não ocidentais, como Bangladesh e 
Etiópia, valorizavam mais pontos fortes do lugar 
onde viviam que os moradores de nações mais 
ricas do Ocidente, como Estados Unidos e Dina
marca. Pessoas desses últimos países tendiam 
a dar mais importância a fatores ligados à vida 
particular, como padrão de vida e saúde. 

A descoberta de que cidadãos felizes com seu 
país também tendiam a relatar melhor qualidade 
de vida foi mais marcante em regiões pobres, 
onde a vida cotidiana é um desafio e as pessoas 
têm dificuldade em satisfazer suas necessidades 
básicas. Nesses lugares, a sensação de inclusão-
que pode ser uma importante fonte de felicidade 
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e satisfação para qualquer um - ganha ainda 
maior importância. Assim, o bem-estar pode 
depender mais de fatores externos, como a per
cepção dos outros sobre seu sucesso pessoal e 
a integração em um grupo. De fato, de acordo 
com a teoria da identidade social, inserir-se num 
grupo é fundamental para a valorização da au-
toimagem e influi diretamente nos sentimentos 
de inclusão. Mas ao desviarmos o foco da vida 
pessoal para nosso país, nós, ocidentais, nos 
afastamos dessa possível fonte de prazer. 

A capacidade de atingir essa sensação de 
integração pode estar limitada pela forma como 
nos ajustamos à nossa cultura. Num estudo 
publicado em 2010, o psicólogo Ashley Fulmer, 
da Universidade de Maryland, junto com Diener 
e outros colegas pesquisaram mais de 7 mil 
pessoas de 28 países para examinar como a inte
ração entre personalidade e cultura afeta o bem-
estar. Eles descobriram, por exemplo, que ser 
extrovertido ajuda a melhoraro grau de satisfação 
pessoal somente se as pessoas daquela cultura 
forem igualmente expansivas e a característica for 
valorizada socialmente. Em outro estudo publica
do na Journal ofPersonality and Social Psychology, 
Diener e seus colegas descobriram que pessoas 
religiosas são psicologicamente beneficiadas 
se viverem numa sociedade onde essa prática 
é amplamente disseminada. Ou seja: uma pes
soa extrovertida num país "introvertido" como 
o Japão ou alguém bastante religioso vivendo 
num local sem essa característica, como a Sué
cia, tendem a ser menos felizes que outros cuja 
personalidade está bem inserida na sociedade e 
ajustada à sua cultura. 

Por outro lado, até que ponto 
a identificação com um grupo 
pode influenciar a forma como 
uma pessoa associa a felicidade 
aos seus próprios sentimentos 
ou aos conceitos alheios? Num 
estudo realizado em 1998, com 
mais de 60 mil participantes de 
61 países, o psicólogo Eunkook 
M. Suh, então da Universidade de 
Illinois, participou com Diener de 
um estudo no qual se observou 
que, ao avaliar o grau de satis
fação em relação à vida, aqueles 
que enfatizam a identidade do 
grupo - como acontece na China 

e na Índia - tendem a valorizar mais as normas 
sociais e quanto seu comportamento se ajusta 
ao que é socialmente aceito. Por outro lado, 
integrantes de nações individualistas - como 
Estados Unidos e Suécia - baseiam a felicidade 
quase que exclusivamente nas próprias emoções. 

MENOS COMPETIÇÃO 
Dentro da mesma cultura, fatores sociais e 
emocionais mostram variações. Em 2008, 
Suh, atualmente da Universidade Yonsei na 
Coreia do Sul, Diener e o psicólogo John Up-
degraff, da Universidade Estadual de Kent, 
tinham em mãos um questionário completo 
preenchido por 101 americanos descenden
tes de europeus, nos quais os participantes 
responderam com que frequência vivencia-
vam determinados sentimentos e com que 
intensidade acreditavam que seus parceiros 
próximos aprovavam seu modo de vida. Na 
interpretação dos pesquisadores, alguns par
ticipantes concentraram-se no que pensavam 
que deveriam fazer e não no que gostariam de 
fazer. Para essas pessoas, a felicidade se ba
seava parcialmente na forma como eram vistas 
pelos demais. Outros voluntários tomavam 
como referência muito mais fortemente suas 
emoções, atitudes e crenças pessoais ao julgar 
sua satisfação diante da vida. 

Alguns psicólogos argumentam que me
didas da felicidade refletem mais o ponto 
de vista ocidental de satisfação geral que o 
de outros povos. Pesquisas constatam, por 
exemplo, que descendentes de orientais que 
vivem nos Estados Unidos teriam níveis mais 

baixos de bem-estar subjetivo 
que os descendentes de ociden
tais - mas os índices podem não 
refletir a situação real. Estudos 
recentes indicam que os ameri
canos descendentes de asiáticos 
não valorizam tanto a ocorrência 
de e m o ç õ e s positivas como 
outros ocidentais. Num estudo 
publicado em 2009, o psicólogo 
Derrick Wirtz, da Universidade 
da Carolina Oriental, juntamen
te com Diener e seus colegas 
decidiram investigar o papel da 
descendência com base em 46 
relatos de americanos filhos, 
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netos e bisnetos de europeus e de asiáticos, 
de férias, sobre até que ponto se sentiam 
satisfeitos, sociáveis, tranquilos, alegres, mas 
t a m b é m aborrecidos, irritados, culpados, 
tristes e preocupados. Um mês depois de 
voltarem para casa, os participantes tentaram 
lembrar com que frequência tinham sentido 
essas emoções durante o período em que 
foi feita a pesquisa. Eles também avaliaram 
a probabilidade de repetir a mesma viagem. 

Durante as férias, todos vivenciaram emo
ções positivas e negativas em níveis muito 
semelhantes. No entanto, posteriormente, os 
descendentes de europeus se lembravam mais 
dos bons momentos que os asiáticos, enquanto 
estes últimos costumavam se deter nas emo
ções desagradáveis. O item sobre "o desejo de 
repetir as férias" estava relacionado ao número 
de emoções agradáveis de que cada um se 
recordava - uma indicação da importância dos 
sentimentos positivos. O desejo dos descen
dentes de asiáticos de repetir a viagem parecia 
associado não somente às emoções positivas, 
mas também à ausência de emoções negativas, 
sinalizando que para eles o sucesso significa, em 
grande parte, evitar o desprazer. 

Um estudo similar, conduzido pelo psicólogo 
Shigehiro Oishi, da Universidade da Virgínia, 
mostrou que os mesmos dois grupos classifica
ram seus dias como igualmente bons ou maus, 
mas os americanos descendentes de europeus 
lembravam-se de estar mais felizes do que real

mente estavam, e as lembranças 
dos descendentes de asiáticos 
estavam mais coerentes com 
seus relatos diários. "Para os 
orientais, todos os acontecimen
tos têm um lado positivo e um 
lado negativo. Uma condição 
totalmente positiva é considera
da muito improvável e possivel
mente relacionada a uma visão 
superficial da vida", observa a 
psicóloga Antonella Delle Fave, 
da Universidade de Milão, na Itá
lia. Ela acredita que os orientais 
aprendem a se distanciar de suas 
emoções, adotando um sistema 
de vida mais "uniforme", sem 
altos e baixos. 

Realmente, muitas pessoas 
consideram o sucesso um ingrediente impor
tante para a felicidade - e pode até ser. Mas 
Diener recomenda cuidado ao defini-lo como os 
americanos costumam fazer. Além da própria 
positividade, ele admite que os americanos 
tendem a supervalorizar a fama e a fortuna, não 
raro depreciando valores pessoais e a busca por 
resultados que beneficiem os outros. Diener 
acredita que o sucesso promove o bem-estar se 
decorrer da própria busca pela excelência - e não 
simplesmente porque somos capazes de, em 
dado momento, fazer algo melhor que os outros. 

Embora não saibamos com certeza por que os 
massais são tão felizes, Diener e Biswas-Diener 
acreditam que em parte é porque conferem 
importância ao que têm e não ao que lhes falta. 
Além disso, promovem o respeito por si mesmos 
e cultivam habilidades de que precisam para pros
perar, componentes fundamentais para a saúde 
psicológica. "Entre os massais há diferenças 
sociais baseadas na riqueza, mas as disparidades 
não são grandes, e todos vivem uma vida mate
rial simples, um indício de que podem competir 
menos entre si", observa Biswas-Diener. 

Embora n i n g u é m esteja sugerindo que 
portemos espadas e cacemos leões, podemos 
aprender algumas coisas com Lankasana: passar 
mais tempo fazendo coisas de que gostamos e 
nas quais somos bons, assim como a predispo
sição para manter laços mais fortes e saudáveis 
com pessoas queridas, pode ser um caminho 
inteligente para o bem-estar. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 232, p. 24-31, maio 2012.




