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muito bem ser um sinal inequívoco de

humano, embora seja uma vantagem em

quanto a capacidade de superação

nossa persistência na luta por um projeto

termos evolutivos, pode muito bem nos

humana. Das paraolimpíadas ao

pessoal de felicidade.

aprisionar em situações que nos transfor-
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ouças coisas nos inspiram tanto

Fernando Pessoa, numa recomendação

da empresa, elegemos ícones de superação

que poderia muito bem ter saído das pá-

que funcionam para nós como podero-

ginas de um livro de psicologia positiva,

sos lembretes acerca da tangibilidade de

nos diz: "Não se acostume com o que não

sário, em um desgaste mútuo e capaz de

nossos sonhos e, sobretudo, da importân-

te faz feliz" afirmação que, fatalmente, im-

destruir não apenas as boas lembranças da

cia de sermos persistentes ao persegui-los.

plica a necessidade de desistirmos de algo:

relação, mas também a todos os que nela

Afinal, desisitir diante das dificuldades

ainda que seja do que nos torna infelizes. Já

estão envolvidos: marido, mulher e filhos.

parece ser o caminho dos fracos, dos ima-

Marina Colasanti, em um belíssimo texto

Sim, esses mesmos filhos sobre os quais se

turos, dos infelizes. Mas... será? Acredito

que fala sobre o sofrimento que nos infligi-

costuma impor a responsabilidade da per-

que o significado de um determinado com-

mos quando perseveramos naquilo que nos

severação em um relacionamento falido, o

portamento de desistência deveria passar,

traz sofrimento, adverte: "A gente se acostu-

que, na verdade, nada mais é do que o peso

sempre, pelo crivo da contextualização.

ma. Mas não devia."

da própria covardia de seus pais em rela-
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Isso porque desistirmos, por exemplo, de

Esses autores têm toda razão. A qua-

um emprego que nos torna infelizes, pode

se infinita capacidade de adaptação do ser

mam nas piores versões de nós mesmos.
É o que acontece com casais cujo relacionamento se arrasta para além do neces-

ção à coisa certa a ser feita: desistir de uma
relação que não lhes faz felizes.

tudo, um movimento paradoxal em relação

estudadas pela Psicologia Positiva, a Mo-

ao exemplo citado, posto que ao mesmo

deração (ou temperança) é a menos prati-

tempo em que uma separação representa

cada na cultura ocidental; afinal de contas,

uma desistência, um abrir mão em relação

trata-se de uma cultura que se caracteriza

ao outro, ela também signifca uma persis-

pelos excessos. Excessos que vendem, que

impactam, que viciam. Por outro lado, é

a própria felicidade.
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tência na luta por um objetivo maior, que é

reside uma das principais características que
diferenciam homens de animais: a capacida-

na medida em que desistir de algo pode

de de adiar gratificação.
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Concluimos, portanto, que existe uma
delicada dialética entre persistir e desistir,

O homem é capaz de desistir de algo

a alguma coisa de maior importância. Sen-

que lhe traz satisfação imediata em nome

do assim, fica clara a falácia do "render-se

de um benefício maior no futuro. É por

jamais". Em uma sociedade que valoriza o

isso que se vai à faculdade ao invés de se

lutar e o não desistir, a recomendação mais

tomar cerveja com os amigos, por exemplo.
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Em outras palavras, a capacidade de desis-

quando desistir.
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quem nos diz quando lutar e quando desis-
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Sendo assim, faço minhas as palavras

de Viktor Frankl: "O que o homem precisa,

sária para aceitaras coisas que nãoposso modifi-

realmente, não é de um estado sem tensões,

car, Coragem para modificar aquelas que posso,

mas sim do esforço e da luta por uma meta

e Sabedoria para distinguir umas das outras".
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"Senhor, concedei-me a Serenidade neces-

Para encerrar, aqui fica minha recomen-

nece a pista para que sejamos capazes de

dação: quando você se perceber em uma si-

compreender quais os recursos que nos per-

tuação que não lhe permite a expressão do

mitem responder adequadamente à acima

seu melhor ou ainda quando notar que está

ão

Creio que esta singela oração nos for-

lutando por um objetivo que não é digno de

das virtudes. Nessa caso, duas virtudes em

você, simplesmente desista. Porque desistir

particular: a moderação (que a dita oração

de uma luta inglória pode ser a melhor ma-

chama de serenidade) e a sabedoria.

neira de não desistir de si mesmo.
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Fonte: Psique: Ciência & Vida, São Paulo, ano 88, n. 88, p. 18-19, abr. 2013.

