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Para nós, psicólogos que es
tamos sempre viajando de 
avião, a maneira como des
crevemos nossa profissão 
para o vizinho de assento é 
determinante para saber se 
passaremos cinco horas ou
vindo intrigas, detalhes de 
um casamento decadente, 
ou sobre o quanto é impos
sível resistir a uma bomba 
de chocolate. Mesmo usan
do fones de ouvido enormes, 
é impossível ignorar aquele 
passageiro decidido a con
tar sua história de abandono 

na infância. Para os que arriscam dizer a verdade e admitir 
que estudamos a felicidade, a resposta é quase sempre a 
mesma: o que eu posso fazer para ser feliz?

O segredo da felicidade é uma preocupação cada vez 
mais importante na era moderna, já que o aumento da es
tabilidade financeira proporciona a muitos a oportunidade 
de se concentrar no crescimento pessoal. Uma vez que já 
não somos mais caçadores preocupados em encontrar a 
próxima presa, procuramos viver nossas vidas da melhor 
maneira possível.

A busca da felicidade é uma epidemia mundial — em um 
estudo com mais de 10 mil participantes de 48 países, os 
psicólogos Ed Diener, da Universidade de Illinois, e Shi- 
gehiro Oishi, da Universidade de Virginia, descobriram que 
pessoas de todos os cantos do mundo consideram a felici
dade mais importante do que outras realizações pessoais 
altamente desejáveis, tais como ter um objetivo na vida, 
ser rico ou ir para o céu. A febre da felicidade é estimulada 
em parte pelo crescente número de pesquisas que sugerem 
que, além de ser boa, a felicidade também faz bem — ela 
está ligada a muitos benefícios, desde maiores salários e 
um melhor sistema imunológico até estímulo à criatividade.

A maioria das pessoas entende que a felicidade verdadeira 
é mais do que um emaranhado de sentimentos intensos 
e positivos — ela é melhor descrita como uma sensação 
plena de “paz” e “contentamento”. Não importa como seja 
definida, a felicidade é parcialmente emocional — e por isso

está ligada à máxima de que cada indivíduo tem um ponto 
de regulação, como um termostato, definido pela bagagem 
genética e a personalidade de cada um.

A felicidade verdadeira dura mais do que uma dose de 
dopamina, por isso é muito importante pensar nela como 
algo que vai além da emoção. A sensação de felicidade de 
cada um também inclui reflexões cognitivas, tais como 
quando você ri — ou não! — da piada do seu melhor amigo, 
ou quando analisa o formato do seu nariz ou a qualidade 
do seu casamento. Somente parte desta sensação tem a 
ver com o que você sente; o resto é produto de um cálculo 
mental, em que você computa suas expectativas, seus ide
ais, a aceitação daquilo que não pode mudar e inúmeros 
outros fatores. Assim, a felicidade é um estado mental e, 
como tal, pode ser intencional e estratégico.

Não importa qual seja o seu ponto de regulação emocio
nal, seus hábitos diários e suas escolhas — da maneira como 
você lida com uma amizade até como reflete sobre decisões 
em sua vida — podem influenciar o seu bem-estar. Os há
bitos de pessoas felizes foram documentados em estudos 
recentes e fornecem uma espécie de manual a ser seguido. 
Aparentemente (e paradoxalmente, é preciso dizer), ativida
des que causam incerteza, 
desconforto, e mesmo uma 
pitada de culpa estão asso
ciadas às experiências mais 
memoráveis e divertidas 
das vidas das pessoas. As 
pessoas mais felizes, ao que 
parece, têm vários hábitos 
não-intuitivos que pode
riam ser considerados co
mo infelizes. Ou seja, nem 
tudo aquilo que os livros 
de auto-ajuda defendem 
que pode te fazer feliz tem 
parcela significativa na sua 
felicidade. A felicidade po
de vir de onde menos se es
perava. Duvida? Que bom, 
isso significa que você tem 
grandes chances de ser fe
liz. Confira a seguir como.
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Você já ouviu isso um milhão de vezes: 
um bom amigo é aquele com quem 
você pode contar quando precisa. 
Segundo uma pesquisa recente da 
Gallup World Poli, o melhor indicador 
de felicidade no trabalho era se a 
pessoa tinha ou não um melhor amigo 
com quem podia contar. Assim, faz 
sentido pensarmos que um bom 
amigo é aquele que nos leva pra tomar 
uma cerveja quando recebemos uma 
promoção no trabalho — ou que 
somos um quando buscamos aquele 
amigo no bar que acabou de ser 
demitido e está muito bêbado para 
voltar pra casa dirigindo.

De fato, tal apoio alivia as pancadas 
difíceis da vida e ajuda a vítima a 
superá-las. Ainda assim, novas 
pesquisas revelam uma ideia menos 
intuitiva sobre amizades: as pessoas 
mais felizes são aquelas que estão 
presentes nos sucessos dos amigos e 
cujas realizações são comemoradas 
por eles.

Tal ideia é reforçada pela psicóloga 
Shelly Gable, da Universidade da 
Califórnia, em Santa Bárbara. Uma 
pesquisa realizada por ela e alguns 
colegas revelou que quando parceiros 
românticos falham em dar importância 
ao sucesso do outro, o casal tem 
mais chances de se separar. Em 
contrapartida, quando os parceiros 
comemoram as realizações uns dos 
outros, eles tendem a ficar mais 
satisfeitos e compromissados com o 
relacionamento, desfrutando de mais 
amor e felicidade.

No entanto, fora do nosso 
relacionamento principal, por que

capitalizar o sucesso dos outros nos 
faria mais feliz? Por que devemos 
apoiar aquele amigo sortudo, ouvindo 
todos os detalhes de mais uma de 
suas conquistas sexuais quando nós 
mesmos passamos muitas noites de 
sexta-feira lendo gibi? Primeiramente, 
ele precisa de você, de verdade. O 
processo de conversar sobre uma 
experiência positiva com alguém que 
escuta atentamente muda, de fato, 
a memória daquele evento — dessa 
forma, depois de falar sobre a sua 
experiência, seu amigo vai se lembrar 
daquela noite com a modelo de 
maneira ainda mais positiva do que ela 
foi realmente, e vai ser mais fácil para 
ele relembrar deste encontro alguns 
anos depois, quando ela der o fora 
nele. Mas igualdade é importante, e 
você também pode pegar uma carona 
na positividade do seu amigo. Assim 
como nós nos sentimos mais felizes 
quando compramos presentes ou 
doamos dinheiro para caridade em 
vez de gastarmos com nós mesmos, 
nos sentimos mais felizes ao ouvir os 
relatos de sucesso de nossos amigos.

Na vida, existem muitas pessoas 
esperando uma oportunidade para 
mostrar seu heroísmo. Difícil mesmo 
é encontrar pessoas que realmente 
conseguem compartilhar a alegria 
e realização dos outros sem sentir 
inveja. Assim, mandar flores para uma 
amiga que está se recuperando de 
uma cirurgia pode ser generoso da sua 
parte, porém oferecer o mesmo buquê 
quando ela se formar em Medicina ou 
ficar noiva gera mais satisfação para 
ela — e principalmente para você. ►

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Até a pessoa mais esforçada concorda 
que uma vida cheia de objetividade 
e sem prazeres é muito chata.
Pessoas felizes sabem se permitir 
certas indulgências momentâneas 
que são gratificantes — tomar um 
banho longo, faltar na ginástica no 
sábado para assistir a uma partida de 
futebol na TV... Se você se concentra 
principalmente em atividades que te 
dão prazer instantâneo, você pode 
estar perdendo os benefícios de ter 
uma meta definida. Objetivos nos 
levam a correr riscos e fazer mudanças 
— mesmo face à privação e ao 
sacrifício da felicidade a curto prazo.

Ao tentar descobrir como as 
pessoas equilibram prazer e objetivo, 
Michael Steger e seus colegas da 
Colorado State mostraram que o 
ato de tentar compreender nosso 
mundo é o que geralmente nos desvia 
de nossa felicidade. Afinal, esta é 
uma missão carregada de tensão, 
incerteza, complexidade, momentos 
de intriga e agitação, e conflitos 
entre o desejo de se sentir bem e a 
vontade de progredir em direção ao 
que mais valorizamos. Ainda assim, 
no geral, as pessoas mais felizes

tendem a sacrificar mais os prazeres 
a curto prazo quando existe uma boa 
oportunidade de progredir em direção 
ao que elas desejam ser na vida.

Uma pesquisa realizada pelo 
neurocientista Richard Davidson, da 
Universidade de Wisconsin, revelou 
que progredir em direção à realização 
de nossos objetivos nos faz sentirmos 
mais envolvidos e nos ajuda a tolerar 
sentimentos negativos que podem 
surgir neste percurso.

Ninguém diz que ter um objetivo 
na vida é fácil ou que seja uma tarefa 
simples, mas pensar nas atividades 
gratificantes e significativas que você 
fez na semana passada, no que você é 
bom e nas experiências das quais você 
não abre mão pode ajudar. Observe 
também as situações em que suas 
respostas refletem aquilo que você 
acha que devia dizer em vez daquilo em 
que realmente acredita. Por exemplo, 
ser pai não significa que o tempo que 
você passa com seus filhos é a parte 
mais energizante e significativa da 
sua vida — e é importante aceitar isso. 
As pessoas mais felizes conseguem 
combinar aquilo que mais gostam com 
uma vida de objetivos e satisfação. 
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Text Box
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 266, p. 38-45, set. 2013. 




