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O trabalho traz felicidade? Essa pergunta já 
atravessou milênios de história e, ainda hoje, 
reverbera de um canto a outro do mundo, 
nos distintos grupos sociais e pronunciada a 
cada nova enunc iação , como se fosse uma 
nova questão para a sociedade. Para ela sur
gem respostas contraditórias, "sim", "não", 
"às vezes", "depende" e "não se sabe", em 
clara evidência de controvérsias rondando 
seu conteúdo. Portadora desses predicados, 
pode-se perguntar se vale a pena recolocá-la 
mais uma vez, ou se um novo esforço seria 
outra tentativa frustrada de solução. Mesmo 
aqueles que se dedicam com afinco a bus
car alguma resposta, sabem que esta outra 
vez não superará os problemas embutidos 
na questão. Nesse terreno, qualquer preten
são de certeza seria sinal de rigidez ideoló
gica, ou de l imitação conceituai. Embora 
a felicidade seja verbalmente reconhecida 
como elemento estratégico para a produção 
do desempenho de qualidade, a carga das 
controvérsias intrínsecas à sua relação com 
o trabalho bloqueia sua participação na 
agenda das discussões estratégicas. A gestão 
de pessoas tem sido fortemente influencia

da pelo gerencialismo que evita trabalhar 
com caminhos que não oferecem alguma 
certeza, ou com respostas que não podem 
ser transformadas em "melhores práticas". 
A gestão de pessoas sob a mentalidade ge-
rencialista prefere práricas seguras. 

Na questão aqui proposta, estão embuti
dos dois temas crônicos na história do pen
samento, nomeadamente, os conceitos de 
felicidade e de trabalho. Ambos potencia
lizam ainda mais suas dificuldades quando 
alocados como causa e efeito um do outro. 
O trabalho teve saltos qualitativos visíveis "a 
olho nu", na gramática do mundo competi
tivo e globalizado. Sua fragmentação e nu
meral ização impactaram significativamen
te em suas fronteiras com a subjetividade 
e com as diversas esferas da vida humana. 
Nas três décadas de sociedade globalizada, 
a maioria dos trabalhadores é cobrada pelos 
resultados de suas tarefas, dentro de padrões 
de tempo quase impossíveis a um ser bioló
gico. Isso os obriga a ser competitivos com 
os outros e consigo mesmos, condição que 
dificulta uma situação de conforto e de bem 
estar. Nessa gramática, a rotina de trabalho 
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é correr contra o tempo. Organizado e ge
rido dessa forma, pode o trabalho trazer fe
licidade? O objetivo deste artigo é revisar 
essa questão. 

O Q U E É F E L I C I D A D E ? 
A compreensão do que é felicidade é um 

conhecimento situado em terreno pan
tanoso tanto para o pensador experiente, 
como para o indivíduo apenas curioso, Kant 
(1981) percebeu claramente as dificulda
des intrínsecas à compreensão da felicida
de ao afirmar que "o conceito de felicidade 
é de tal forma indeterminado que mesmo 
alguém que busca a felicidade não seria 
capaz de dizer definitivamente o que ele 
quer e deseja" (p.27) no estado de felicida
de. Corroborando a dificuldade de Kant, 
o pântano do estudo da felicidade começa 
na alocação da própria pergunta diante de 
diferentes caminhos já trilhados pela busca 
de respostas. A compreensão dessa questão e 
a elaboração de respostas para ela têm sido 
duas constantes na história do pensamento 
humano. Incontáveis investimentos e publi
cações foram dedicados a ambas, por parte 
de acadêmicos, gestores, jornalistas, religio
sos, poetas e amantes. Diversas obras recen
tes registram esse trabalho e são suficientes 
para apoiar qualquer interessado em seu 
aprofundamento seja no campo da filosofia 
(McMahon, 2006), seja no campo da empi-
ria (Warr, 2007). Neste artigo, o objetivo é 
disponibilizar trilhas que estimulem a curio
sidade e facilitem a reflexão dos interessados 
na compreensão da felicidade. Ao final de 
sua leitura, espera-se que o leitor entenda 
por que essa questão é tão difícil de ser res
pondida, e seja desafiado a integrar o exérci
to de pensadores que se dedicam a ela. 

Além de estar situada em terreno pantano
so, a ambiguidade surge na própria escolha 
de um campo da ciência para abrigar o es
tudo da felicidade. Esse tema foi investigado 

na filosofia, na psicologia, na fisiologia, na 
teologia, bem como ocupa posto de desta
que na literatura poética e na prosa. A feli
cidade é um objeto apropriado por todas as 
áreas do saber e investigado pela ótica pro
posta para seu objeto de estudo. Essa apro
priação revela a dificuldade de se capturar a 
identidade da felicidade. Esta é reconhecida 
como um objeto distinto dos outros porém 
como algo que parece inatingível pela men
te humana. Seria uma condição existencial, 
"a felicidade é a beatitude" tal como propos
to por Agostinho de Hipona, ou seria uma 
condição do corpo expressa pelas sensações, 
como identificam Costa (2004) e Aubert 
(2004) na cultura predominante na socieda
de de consumo? Seria a finalidade da vida, 
como propunham os primeiros filósofos, 
ou uma condição contingente como apa
rece nas sociedades imaginadas por Huxley 
e Orwell? Seria a felicidade uma condição 
humana fruto de determinantes objetivos, 
como Marx (1932) pressupôs, ou uma condi
ção fruto de determinantes subjetivos como 
propõe Freud (1961)? A felicidade depende 
tanto das superestruturas econômico políti
cas que dão poder ao proletariado, como a 
processos inconscientes de sublimação? 

Diante de posições e questões tão dís
pares, o pesquisador pode ser tentado por 
caminhos menos ortodoxos para a compre
ensão da felicidade, escolhendo as obras 
dos poetas que a explicitam e explicam 
intuitivamente, através de metáforas. Em 
suas metáforas, os poetas mesclam todos os 
fatores, internos e externos, existenciais e 
empír icos, criando uma visão totalizante 
da felicidade na qual as partes não têm sen
tido fora da totalidade. Essa curta análise 
da questão "o que é a felicidade?" forne
ce uma ideia do pân tano ao qual Kant se 
referiu e do distanciamento que os geren-
cialistas assumem dessa questão. No estudo 
da felicidade tem-se um objeto em busca 
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Embora a felicidade 
seja verbalmente 
reconhecida como 
elemento estratégico 
para a produção 
do desempenho de 
qualidade, a carga 
das controvérsias 
intrínsecas à sua relação 
com o trabalho bloqueia 
sua participação na 
agenda das discussões 
estratégicas. 

de uma identidade. Sabe-se que existe, 
mas não se sabe o que é. Por isso, a per
gunta título deste artigo já nasceu carente 
de perspectivas que ofereçam certezas no 
horizonte. Definitivamente, é uma questão 
que contribui mais como pergunta do que 
como resposta para a compreensão do tra
balho e da vida humana. Por isso, a gestão 
de pessoas segue seu caminho na busca do 
desempenho de qualidade, sem se colocar 
a questão da felicidade como instrumento 
de trabalho. 

Como as pessoas chegam a esse conceito 
se ele não tem identidade clara? No seio de 
suas famílias, as pessoas aprendem o que é 
felicidade, sem o recurso a qualquer sofisti
cação. O conceito de felicidade é falsamen
te simples. Na verdade, a felicidade é um 
daqueles predicados da vida sobre os quais 
todos, até mesmo as crianças, têm compre
ensão intuitiva. Sabe-se do que se trata, quan
do ocorre e como ocorre, porém qualquer 
frase elaborada para comunicar seu sentido 
é taxada de insuficiente, incompleta e l i m i 
tada. Desde a mais tenra infância, as pessoas 

c o m e ç a m a distinguir situações positivas e 
prazerosas de situações negativas e incômo
das e reagem a ambas, aprendendo a modifi
car as condições do ambiente externo e suas 
condições internas, buscando a pe rmanên
cia, ou repetição das situações positivas e o 
distanciamento, ou prevenção das situações 
negativas. Esse aprendizado gera a crença 
de que se pode buscar o bem e o conforto, 
e evitar o sofrimento e o incômodo, através 
da própria ação. Essa crença da participação 
do próprio indivíduo na construção de sua 
felicidade povoa o conhecimento popular 
e os ditados mais tradicionais de qualquer 
sociedade. Poucas pessoas duvidam que seja 
impossível ser feliz, mesmo sem ter clara a 
identidade do que é felicidade. Aprende-se 
esse conceito pela diferenciação das próprias 
experiências, no agir, no refletir e no sen
tir, diante do prazer e do sofrimento, numa 
perspectiva teleológica da vida. 

Ao longo de seu crescimento, nos períodos 
da infância tardia, adolescência e juventu
de, o indivíduo amplia sua compreensão da 
felicidade para além do território das sen
sações prazerosas e incômodas da infância. 
Pouco a pouco, os indivíduos identificam a 
felicidade nas situações existenciais como as 
vitórias e em modos de vida, como a liber
dade, o amor e a autodeterminação. Perce
be-se a relação entre o viver e a felicidade, 
entendendo-se esta como algo que transcen
de os sentidos e se coloca no campo do su
blime. O indivíduo aprende a identificar o 
estado que ele chama de felicidade, mesmo 
que a esta esteja associada alguma situação 
de incômodo, como ganhar uma competi
ção suportando a dor muscular e o cansaço. 
Esse aprendizado ocorre pelas experiências 
frustradas, transgressivas e bizarras nas quais 
ele descobre, na rotina do quotidiano, os pa
radoxos da vida, como é o caso do paradoxo 
da liberdade. A liberdade é uma condição 
existencial sempre desejada por todos, mas 
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A posse de objetos 
e posições propicia 
sensações diversas 
de "ser alguma coisa" 
sem criar as condições 
existenciais necessárias 
para esse estado e, 
portanto, sem realizar 
as condições existenciais 
pressupostas em seus 
ideais. Nesse caso, 
a felicidade surge 
como uma condição 
limitada, que não 
elimina os riscos. 

construída pelo aprendizado da submissão 
às propriedades funcionais dos objetos. O 
indivíduo aprende a ser livre ao se submeter 
ao seu próprio plano mental para realizar 
algum objetivo que enriquece sua existên
cia. Analogamente, a felicidade é percebida 
pelo aprendizado do fazer, do refletir e do 
sentir direcionados para algo sublime. 

O indivíduo aprende a ser feliz abstraindo 
a condição sublime que ele adquiriu (a fe
licidade) como resultado de suas ações, re
flexões e sentimentos, dissociando-a de pe
quenos incômodos e sofrimentos que fazem 
parte do processo de sua realização. Esse pa
radoxo ocorre com outras condições existen
ciais ardentemente desejadas. Nesse para
doxo, o indivíduo descobre que a felicidade 
não está na el iminação de suas limitações 
(meta impossível), ou nos custos de sua ação, 
mas na potencializaçâo de suas característi
cas em novas competências e novos estados 

de espírito que o aproxima de algo transcen
dente que ele mesmo não consegue definir. 
Processo análogo ocorre com a percepção 
da maturidade que é produto do equilíbrio 
e da integração das idades biológica, social 
e moral, embora esse equilíbrio possa vir 
acompanhado de "recaídas" na desintegra
ção entre essas distintas idades. Os ganhos 
e perdas, limitações e potencialidades, sofri
mentos e alegrias são avaliados, valorizados 
e reconhecidos como parte das regras e pro
cessos que levam à construção da felicida
de. Aprende-se a conviver com essas regras 
e processos, sem que as mesmas atrapalhem 
o reconhecimento da própria felicidade. 

Visto assim descontextualizado, como 
descrito no parágrafo acima, o conceito de 
felicidade pode parecer uma ingenuidade, 
como se fosse algo limitado ao mundo in
fantil. Na verdade, o cidadão do século X X I 
vive dentro de uma gramática conhecida 
como sociedade e cultura consumista que 
hoje permeia não somente a vida social, 
mas t ambém o mundo do trabalho. O con
sumismo complica a questão da felicidade 
potencializando sua condição de algo falsa
mente simples. Nessa sociedade e cultura, 
as situações positivas e negativas surgem 
confundidas entre o ser e o ter. Nela ocor
rem com frequência situações nas quais o 
indivíduo tem, mas não é, tal como se ob
serva no caso das competências portáteis. 
A posse de objetos e posições propicia sen
sações diversas de "ser alguma coisa" sem 
criar as condições existenciais necessárias 
para esse estado e, portanto, sem realizar as 
condições existenciais pressupostas em seus 
ideais. Nesse caso, a felicidade surge como 
uma condição limitada, que não elimina os 
riscos. Corre-se o risco da fuga de todo incô
modo, sofrimento, perdas e limitações por
que estes despontam como barreiras à busca 
da felicidade. Esse problema foi largamente 
examinado por Baudrillard (1970), em seu 
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estudo da sociedade de consumo, no qual 
ele reconhece o reducionismo sofrido pelo 
conceito de felicidade, por ele denominado 
de "pauperização psicológica", nesse tipo 
de sociedade. Nessa condição, os indivídu
os podem entender o consumo como meio 
para encontrar a felicidade, quando na ver
dade são movidos pela moral do gozo que 
coloca como "bem" o dever e a obrigação 
de buscar e sentir o prazer. Agindo movi
do por essa moral o indivíduo não percebe 
que a felicidade para ele é a insaciabilidade 
emocional, na busca de sensações que lhe 
são produzidas pela posse de bens materiais 
e simbólicos. Esse indivíduo estará sempre 
limitado em sua felicidade pela ameaça de 
perda dos bens materiais e simbólicos. Ele 
coloca suas fichas na posse de uma condi
ção externa e pode se esquecer de que o ser 
feliz t ambém depende de uma estrutura 
subjetiva interna. 

Quarenta anos após o texto de Baudrillard, 
esse conceito de felicidade tem sido eviden
ciado na observação de muitos jovens do 
século X X I , no empenho por suas carrei
ras profissionais. Eles se dedicam de corpo 
e alma ao trabalho. Doze horas por dia às 
tarefas sob sua responsabilidade, mais al
gumas horas semanais para investimentos 
na manu tenção e desenvolvimento de suas 
competências . O que eles desejam? Que
rem vencer logo a barreira da insegurança 
econômica de longo prazo. Se lhes é per
guntado o sentido dessa meta, ou o que eles 
estão buscando depois que a atingirem, eles 
não têm uma resposta clara, como não têm 
claro o motivo pelo qual, para realizar essa 
meta, eles adiam outras potencialidades da 
vida, quem sabe, mais sublimes, como aque
las próprias da vida afetiva, imaginando que 
tais potencialidades estarão disponíveis para 
sempre. "Estou apenas adiando", dizem eles 
na entrevistas de coaching. Essa tendência 
surge na contramão do espírito do dia do 

O conceito de 
felicidade é falsamente 
simples. Na verdade, 
a felicidade é um 
daqueles predicados 
da vida sobre os quais 
todos, até mesmo 
as crianças, têm 
compreensão intuitiva. 
descanso, como propõe a tradição judaico-
cristã no livro do Gênesis. No mito da cria
ção, Javé abençoou o dia no qual ele não 
realizou qualquer tarefa. Apenas descansou. 
Nesse episódio aparece a relação clara entre 
trabalho e felicidade. Aparentemente são in
compatíveis. Javé "cessa todas as suas tarefas 
e abençoa o momento de descanso" (Forte, 
2012). Dentro da perspectiva da sociedade 
de consumo, a lógica de Javé não parece as
sim facilmente evidente. Para compreendê-
la, será necessário buscar o apoio da cultu
ra grega que pode ser aqui colocada como 
uma espécie de "benchmarking" da reflexão 
sobre a felicidade. 

Os gregos diferenciavam dois distintos 
conceitos de tempo, o tempo "cronos" e o 
tempo "kairós". Eles denominavam pela pa
lavra "cronos" o tempo compreendido como 
sucessão, ou, como o definiu Aristóteles, 
"a medida do movimento em antes e de
pois". Entendido dessa forma, o tempo é 
relacionado à produção, a algo que passa 
e não retorna mais, que se pode tanto ut i l i 
zar como perder, que pressiona o indivíduo 
pelo seu caráter fluido e transitório e que é 
fonte de ansiedade porque faz com que os 
indivíduos corram atrás dele. Por outro lado, 
o tempo entendido como kairós é o tempo 
presente, diferenciado pelo objeto ao qual 
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ele é dedicado, como por 
exemplo, ao trabalho, à 
meditação, à reflexão, ao 
gozo, ou à beleza. "Kai
rós" é o tempo dedicado 
ao aproveitamento dos 
frutos do trabalho, ou às 
potencialidades sublimes 
da vida. Em sua ação, di
vidida em duas ocorrên
cias, trabalho e descanso, 
que se integram como a 
rotina da vida do Criador, 
Javé mostra a vida através de duas condições 
complementares entre si. De um lado, a 
produção, o fazer, como atividade sucessi
va, amarrada ao antes e depois e geradora 
de bens. De outro lado, a contemplação, o 
gozo, a vivência dos bens gerados pelo traba
lho que lhe permite utilizar e aplicar em sua 
vida suas competências na diferenciação de 
si mesmo como ser. Essas duas ações e sua 
complementaridade não parecem existir 
nos animais. Essa divisão das ações sinali
za o caminho para a realização humana, o 
caminho para a felicidade. De um lado, o 
trabalho com sua potencialidade de fazer 
está associado a possíveis sofrimentos, incô
modos e problemas, e de outro, a reflexão 
e a contemplação com sua potencialidade 
de bem estar e realização pessoal que es
tão associadas ao gozo de potencialidades 
sublimes. Em sua ação criadora, Javé reve
la a existência de duas atividades, o fazer 
e o contemplar, as quais ele coloca como 
"benchmarking" da vida humana ao "criar 
o homem à sua imagem e semelhança". De 
acordo com o mito do Gênesis , a felicidade 
é encontrada na integração entre o fazer, o 
contemplar, o refletir, o sentir e o desfrutar. 

O mito do Gênesis sugere que a felicidade 
estaria relacionada à realização da condição 
humana. De um lado, a obrigação, a de
pendência e a ação exterior em busca de re-

O indivíduo que 
não encontra 

ideais sublimes 
e nem desenvolve 
sua consciência 

desse esforço terá 
mais dificuldade 

para ser feliz. 

sultados. Como ser que 
faz, o ser humano revela 
sua condição de sujeito 
autodeterminado. Ele 
pode escolher o que 
quer fazer e aprender a 
fazê-lo. De outro lado, a 
gratuidade, a pausa (para 
o descanso), a emancipa
ção e a vivência interior 
(Forte, 2012) revelam 
ao ser humano sua pró
pria construção como 

um ser transcendente que participa do 
mundo da consciência. Sua transcendência 
surge na busca e contemplação do sublime. 
Dito de outra forma, as duas ações revelam 
que o destino humano implica a produção 
do novo, através da ação sucessiva e produ
tiva e, portanto, ação subordinada ao tempo 
cronos, assim como implica a consciência 
do bem que está nele mesmo, o reconheci
mento da própria obra e a vivência subjeti
va. Essas potencialidades estão igualmente 
presentes na vida dos jovens que se dedicam 
radicalmente à busca da segurança econô
mica de longo prazo. Frequentemente, suas 
carreiras insinuam que eles desprezam sua 
transcendência e, portanto, sua potenciali
dade de rumar em direção ao sublime. É 
possível que muitos deles desprezem sua po
tencialidade de viver os dois tipos de tempo, 
uma vez que adiam seus investimentos na 
contemplação e na consciência. Pode-se di
zer que muitos não se dedicam a valorizar o 
que são e a obra de construção de si mesmo, 
nem a complementaridade entre ambas. 

O modelo proposto pelo pensamento grego 
parece que foi talhado para o século X X I . O 
ser humano desponta como uma realidade 
dual, corpo e espírito (subjetividade), fazer 
e contemplar, cronos e kairós. De um lado, 
ele pode ajustar o mundo aos seus desejos, 
liberdade que demanda dele a dedicação ao 
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fazer (trabalhar). De outro lado, ele pode 
ver a si mesmo realizando seus desejos subli
mes e se perceber realizado em todas as suas 
potencialidades. O trabalho desponta como 
uma ação necessária, com potencialidade 
de escravização e a consciência e a contem
plação despontam como potencialidades 
emancipatórias e de gozo. Não seria essa a 
trilha da sustentabilidade da vida e, portan
to, da felicidade? Não seria a qualidade de 
vida o produto da atividade econômica inte
grada à atividade reflexiva e contemplativa? 
Essas perguntas favorecem a compreensão 
da pergunta se o trabalho traz felicidade. 

Organizado na gramática da globalização 
e competitividade, pode o trabalho trazer 
felicidade? 

A gramática do trabalho no presente mo
mento histórico tem sido amplamente des
crita e avaliada em seus dilemas, paradoxos 
e dialética. A sintaxe atual da gestão do tra
balho coloca gestores e trabalhadores diante 
de árduos desafios e de tarefas portadoras de 
fardos pesados. De um lado, os gestores são 
desafiados pela responsabilidade sobre os 
negócios e sobre o impacto destes na socie
dade, ao gerir o ponto de equilíbrio entre 
produtividade e qualidade, entre empregos 
e subcontratação, entre sustentabilidade e 
lucratividade e entre ética transcendente 
e pragmática. De outro, os trabalhadores, 
atuam como agentes corporativos alocados 
para realizar tarefas no subemprego disfar
çado, na condição de nômade , sob a cultu
ra da urgência , para cumprir metas dentro 
de padrões desumanos de tempo. De fato, é 
difícil pensar em felicidade sob condições 
de trabalho pouco favoráveis. A compres
são do tempo e do espaço, imposta pelas 
tecnologias de informação e comun icação , 
criou condições de trabalho nas quais os 
indivíduos desempenham predominante
mente sob a batuta do "cronos". É possível 
encontrar felicidade dentro de um contexto 

assim, distante de algum padrão aceitável 
de qualidade de vida? 

Sim, é possível se a felicidade não for iden
tificada com o conforto, o descanso e o pra
zer, nesta ou naquela ação, nesta ou naque
la condição, mas na integração entre o fazer 
e produzir, a busca e realização de ideais 
sublimes e a plena consciência de si, como 
sujeito. Neste caso, a felicidade estaria na es
perança que move o indivíduo, numa força 
interior, e não no quadro das condições de 
trabalho tomadas como ponto de partida. Se 
bebês recém-nascidos tivessem consciência 
de todas as dificuldades que deveriam en
contrar para construir sua estrutura do Ego, 
talvez muitos desanimassem. No entanto, 
nenhum deles se fixa nas condições do pon
to de partida, mas no ponto de chegada. 
Eles lutam e pelas lutas constroem sua es
trutura subjetiva que os capacita para fazer 
e contemplar. T a m b é m o trabalhador tem 
diante de si uma esperança energizadora e 
uma luta árdua. A esperança faz com que 
ele veja o quadro que é seu ponto de partida 
como uma transição. Tal como o bebê, ele 
pode ver seus desafios como etapas do ca
minho cuja superação depende, em parte, 
dele. Ele está diante de oportunidades de 
crescimento, de capitalização de recursos e 
de realização, consciente de que haverá obs
táculos no caminho. No mundo globalizado 
e competitivo, o quadro no qual a maioria 
dos trabalhadores têm como ponto de parti
da é pesado e exige resiliência. 

A resiliência é um conceito cunhado nas 
ciências humanas para explicar fenômenos 
psicossociais observados em indivíduos, 
grupos e empresas que superam situações 
radicais, adversas e aparentemente sem saí
da, no qual a reação exigida está claramente 
acima de suas forças. Tal como a felicida
de, a c iência ainda não sabe explicar como 
alguns indivíduos criam essa força acima 
de suas competênc ias e logram superar a 
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Os ideais justificam 
a ação do indivíduo 
e lhe conferem o 
sentido de perfeição. 
adversidade. Sabe-se apenas que a resiliência 
é uma reação bem sucedida de auto proteção 
direcionada para a realização de algo subli
me e transcendente para o indivíduo. É um 
processo interno que capacita o indivíduo a 
mobilizar suas distintas estruturas para criar 
forças intrínsecas que atuam diretamente 
no aumento de sua resistência à desestabi
lização psíquica e física. É uma força capaz 
de transformar a adversidade e o sofrimen
to em criatividade pela ação de seus ideais. 
Identifica-se na resiliência algo do "kairós" 
energizando o indivíduo. Diante de quadros 
tão adversos nas condições de trabalho, para 
ser feliz o indivíduo t ambém necessita criar 
resiliência. Não se compram essas coisas, 
nem no melhor centro comercial, mas po
de-se produzi-las nos momentos dedicados 
ao "kairós", através de duas ações básicas. 

Primeiramente, investir em sua própria ca
pacidade de mobilizar a produção de ressig-
nificâncias. Sabe-se que toda ação humana é 
organizada e energizada pela subjetividade, 
por isso tudo aquilo que o indivíduo faz tem 
como fundamento seus sistemas de signifi
cados. As atividades do tempo "kairós" são 
diretamente relacionadas à ressignificância 
do mundo. O indivíduo que não encontra 
ideais sublimes e nem desenvolve sua cons
ciência desse esforço terá mais dificuldade 
para ser feliz. A famosa tetralogia do cine
asta Michelangelo Antonioni (Le Amiche, 
L'Avventura, La Notte e L'Eclisse), já mos
trava esse princípio nos anos 1950. A trama 
desses quatro filmes expõe personagens com 
formação, dinheiro e status social que são 
infelizes, mesmo tendo todos os recursos e 

condições favoráveis ao seu redor. Eles não 
encontram sentido em suas vidas. Não sa
bem o que fazer de suas vidas. São passivos 
diante de seus próprios sistemas de signifi
cados. A carência de ideais e significados 
sublimes os impede de vivenciar o tempo 
"kairós". A felicidade não está no dispor de 
um ambiente favorável e positivo ao seu re
dor. Eles são infelizes porque não cumprem 
sua parte na busca da felicidade. Esperam 
que esta venha "do nada", ou da parte de 
outros, como eles receberam os outros dons 
que possuem. A incapacidade de ressignifi
cância pode transformar o melhor dos qua
dros exteriores em fracasso para o indivíduo, 
como bem analisado por Antonioni. 

Essa capacidade da ação do indivíduo 
pela própria felicidade pode ser vista em 
outra obra do cinema italiano, pelo seu re
vés. O filme Tutta la Vita D'Avanti, dirigido 
por Paolo Virz i , em 2008, ilustra de forma 
magnífica a precariedade do trabalho num 
Call Center que reúne todos os aspectos de
sumanos do trabalho no mundo globaliza
do e competitivo, no qual os indivíduos são 
prisioneiros, sufocados por uma roda viva 
de exigências, estímulos e cobranças. Nele 
uma personagem, funcionária bem sucedi
da, sufocada pela roda viva do trabalho, con
segue esperança e forças de superação pela 
resiliência que nasce de sua capacidade de 
dedicar-se alguns momentos ao "kairós". 

A capacidade de buscar ressignificância 
seria inútil se o indivíduo não tivesse ideais. 
Elemento que aqui surge como a segunda 
das ações básicas para a busca da felicidade. 
Entende-se por ideais o conjunto de repre
sentações do mundo e de si mesmo que o in
divíduo desenvolve ao longo de sua história, 
nas quais estão reunidos todos os elementos 
que o indivíduo identifica como perfeição. 
Os ideais seriam então modelos de vida e 
de condições de vida, supervalorizados pelo 
indivíduo, que se tornam fonte de sentido 
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e de esperança e, como tal, são colocados 
pelo próprio indivíduo como padrões de 
realizações eminentes e dignas de receber 
investimentos, mesmo à custa de sacrifícios 
e custos diversos. Os ideais energizam a 
ação e o empenho em sua realização e ofe
recem ao indivíduo a possibilidade de iden
tificação com a perfeição, a qual ele pode 
encontrar quando contempla alguma coisa. 
Novamente o cinema italiano oferece outra 
bela ilustração no filme Le Notti di Cabí-
ria, dirigido por Frederico Fell ini , em 1957. 
Não pode haver quadro pior como ponto de 
partida para um indivíduo buscar a felicida
de do que a condição de Cabiria, uma pros
tituta que perde tudo o que tinha de mate
rial na vida, a lém de ter sido enganada pelos 
outros, como rotina de vida. Ela tem ideais 
sublimes. No meio da máxima adversidade, 
sorri para a câmera comunicando que tem 
esperança e por isso começará tudo de novo, 
mesmo que seja para perder tudo, outra vez. 
Ela é feliz. 

A felicidade não se limita à realização 
de alguma meta concreta, nem à busca de 
alguma condição particular, que uma vez 
atingida dispensa ir adiante, mas ocorre no 
cont ínuo movimento em direção à realiza
ção de ideais (Diatkine, 2010). O mundo e 
os estados de vida podem ser transformados 
em ideais e se tornar forças motoras que di
recionam o indivíduo para a busca de sua 
felicidade. Os ideais justificam a ação do 
indivíduo e lhe conferem o sentido de per
feição. Os ideais são construídos, mantidos 
e perseguidos. Eles funcionam como uma 
espécie de reserva de energia, uma fonte de 
higiene para a ação humana. Os ideais res
pondem pelo investimento no crescimen
to, mesmo na velhice, porque colocam os 
indivíduos transcendendo a si mesmos em 
busca de algo que ainda não são e que vale 
a pena ser. Os ideais alimentam a possibi
lidade de resiliência em prol da busca de 

capacidade para construir a própria felici
dade, mesmo sob condições radicalmente 
adversas. 

O trabalho traz felicidade? Sim e não, de
pendendo do quanto e do que o indivíduo for 
capaz de fazer para superar as limitações do 
ponto de partida e do direcionamento que o 
trabalho pode ter para os ideais sublimes. 
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Text Box
Fonte: Marketing Industrial, São Paulo, ano 16, n. 56, p. 66-75, abr./ maio/ jun. 2012.




