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1. Citações para refletir 

Colaboração: Andrea Gonçalves Poligicchio 

 

òA felicidade n«o ® deste mundoó (Máxima de Eclesiastes) 

 

òBem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os 

que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que 

padecem persegui«o por amor da justia, porque deles ® o Reino dos C®usó. 

(Mateus, v. 5, 6 e 10) 

 

òA vida ® pris«o na realidade circunstancial, o homem pode privar-se da vida, mas 

se vive ð repito ð não pode escolher o mundo em que vive. (...) Estamos condenados 

à prisão perpétua na realidade ou mundo. Por isso, é a vida tão séria, tão grave, 

quer dizer, tem peso, nos pesa a responsabilidade inalienável que, de nosso ser, de 

nosso fazer, temos constantementeó.  

(Ortega y Gasset, em A Ideia do Teatro, p.53) 

 



ò(...)Dion²sio ® o deus do vinho. N«o se trata de que a simples e habitual realidade 

intra-mundana òvinhoó se lhe agregue de fora como algo novo e distinto da ideia de 

um deus, mas que o vinho, gerador da embriaguez e com ela da exaltação, visão do 

futuro e sentimento de felicidade é, por tudo isso, desde logo e por si, quid 
divinum. Por tudo isso ð a emoção do ébrio, suas visões e quase alucinações, sua 

antecipação do porvir e sua ventura sem par ð é justamente o transmundo superior 

e a ultravida.ó (Ortega y Gasset, em A Ideia do Teatro, p.87) 

 

òPois bem, o que constitui o cimo desses métodos de evasão que são as belas-artes, 

aquilo que mais completamente permitiu ao Homem escapar de seu penoso destino, 

foi o Teatro em suas ®pocas de òser em formaó ð quando por coincidir com sua 

sensibilidade, ator, cena e poeta, conseguiram ser plenamente arrebatados pela 

grande fantasmagoria do cenário. Em nosso tempo isso não acontece; nem a cena, 

nem o ator, nem o autor se acham à altura de nossos nervos, e a mágica 

metamorfose, a prodigiosa transfiguração não costuma produzir-se. Nosso Teatro 

atual não está à la  age de nossa sensibilidade e é a ruína do Teatro. Mas nessas 

épocas a que no princípio me referi, gerações e gerações de homens lograram 

durante muitas horas de sua vida, mercê ao divino escapismo que é a farsa1, a 

suprema aspiração do ser humano: lograram ser felizesó. 

(Ortega y Gasset, em A Ideia do Teatro, p.57) 

 

2. A felicidade paradoxal: ensaios sobre a sociedade de 

hiperconsumo 

  Fabio Scorsolini-Comin 

 

Colaboração: Cleber A. Martinelli Hernandes 

Psicólogo. Especialista em Administração Escolar.  

Mestrando em Psicologia pela Universidade de São Paulo-USP 

 

Psicologia em Estudo 

Psicol. estud. vol.14 no.1 Maringá Jan./Mar. 2009 

RESENHA 

 O termo felicidade pode ser associado a muitos conceitos e noções, tornando o 

objetivo de especificá-lo de forma consistente e abrangente uma tarefa muito 

difícil de ser levada a cabo. Desde os antigos gregos, o ser humano vive em busca 

do grande segredo da felicidade, na eterna procura do que o fará feliz e satisfeito 

com a sua vida. Esta busca não é exclusiva de um grupo de pessoas, mas é 

                                                           
1
 tŜœŀ ǘŜŀǘǊŀƭ ǉǳŜ ŀǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƳŀ ƛƴǘŜƴœńƻ άǊŜŎƘŜŀŘŀέ ŘŜ ƻǳǘǊŀΦ 



compartilhada por diversos estudiosos, entre eles filósofos, teólogos, psicólogos e 

cientistas sociais.  

Neste sentido, Gilles Lipovetsky (2007), em um ensaio filosófico sobre a felicidade 

na contemporaneidade, denominada por ele de era do hiperconsumo, resgata a 

herança da mitologia e do deus Dionísio, distribuidor de alegrias em abundância, 

que incitava os homens ao gozo pleno. Segundo o autor, esse ethos de alegria foi 

redescoberto pelo homem atual, insistindo na nova cultura cotidiana, que presta 

culto às sensações imediatas, aos prazeres do corpo e dos sentidos, às volúpias do 

presente. Isto se traduz em um retorno e aprofundamento do carpe diem, o que 

seria um engano, haja vista que quanto mais a felicidade hedonista é exibida, mais 

ela é acompanhada por temores e tremores. O que se propaga é menos o carpe 
diem do que o sentimento de insegurança. Na verdade, o culto do instante não 

estaria à nossa frente, mas regrediria. 

O livro é divido em duas partes. Na primeira, intitulada òA Sociedade de 

Hiperconsumoó, Lipovetsky resgata a import©ncia do capitalismo no que se refere 

aos mercados de massa, abordando a economia fordista, o fetichismo das marcas e 

a organização pós-fordista. Segundo o pensador, a sociedade do hiperconsumo 

estaria organizada em nome de uma felicidade (chamada de paradoxal). A produção 

dos bens, os serviços, as mídias, os lazeres, a educação, a ordenação urbana, tudo 

seria pensado e organizado, em princípio, com vista à nossa maior felicidade. 

Quanto mais uma sociedade se enriquecesse, maior seria o consumo e as 

necessidades de consumir, promovendo-se uma òmercantiliza«oó dessas 

necessidades (p.24). As receitas de felicidade espalhar-se-iam nas áreas da 

alimentação, do amor, da comunicação, da educação dos filhos e da produção de 

sentidos em torno da felicidade. Na visão trazida pelo autor, o ser humano passaria 

do modo fechado ao universo infinito das chaves da felicidade, gerando a tese de 

que vivenciamos o tempo do treinamento generalizado e da felicidade òmodo de 

usar para todosó (p. 337). O autor cunha a express«o òturboconsumidoró para se 

referir às rápidas mudanças sociais e econômicas que levaram o ser humano não 

apenas a um consumo em massa, mas a uma situação de individualização e 

hiperindividualização do consumo, como se este fosse o direcionador dos 

sentimentos em torno do ser feliz, o que atingiria todas as esferas sociais (os que 

querem e podem consumir, excluindo-se o oposto a este quadro) e idades (adultos e 

crianças ansiosos por consumir).  

Na segunda parte do livro, intitulada òPrazeres privados, felicidade feridaó, o autor 

aborda, entre outras questões, os desejos e as frustrações provocados pela 

sociedade de hiperconsumo a partir da influência da publicidade, do individualismo 

selvagem e da exclusão produzida por situações de miséria tanto material quanto 

interior. A sociedade contemporânea seria definida dentro do paradigma hedonista 

versus o antidionisíaco, gerando a criação do chamado òsuper-homemó, perfil 

preocupado com o desempenho e com os prazeres dos sentidos. Isso geraria 

situações complexas, em que o homem se veria diante da pressão por superar a si 



mesmo e sentir-se bem ao mesmo tempo, o que culminaria no advento da 

medicalização não apenas do corpo, mas também das sensações.  

O homem contemporâneo viveria em um estado de desamparo, tornando-se o único 

responsável por atingir seu êxito. Estaria suscetível a medos, frustrações, 

ansiedades e à produção de novas e efêmeras necessidades de consumo -  consumo 

que perpassa as aquisições materiais e chega ao domínio das subjetividades. De 

acordo com as reflexões de Lipovetsky, a nova ordem cultural na 

contemporaneidade valoriza os laços emocionais e sentimentais, as trocas íntimas 

entre as pessoas e a proximidade comunicacional com o outro. O autor, discorrendo 

sobre a felicidade associada ao amor, afirma que em uma sociedade que não cessa 

de prestar culto ao ideal amoroso e na qual a verdadeira vida está associada ao que 

se saboreia a dois, a relação estável e exclusiva constitui ainda um fim ideal. 

Segundo esse filósofo, o valor reconhecido no amor e no sentimento, a busca de 

uma intimidade relacional, a necessidade de sentido intenso na vida e na relação 

com o outro trabalham, fora de todo princípio moral, para privilegiar o laço estável. 

A família e as relações afetivas não são valorizadas apenas porque as identificamos 

a uma vida rica em emoções e sentido, mas também porque nos permite realizar 

uma das aspirações mais profundas dos seres: ser reconhecido como uma 

òsubjetividade insubstitu²veló (p. 247). 

Trazendo à tona a barbárie da ética e da estética, Lipovetsky conclui que a atual 

sociedade do hiperconsumo deve criar formas de sustentabilidade, não sendo 

apenas destrutiva, como se vem observando, mas também responsável. Em termos 

históricos, do mesmo modo como a opção consumista seria uma invenção datada, a 

sua exaustão deve ocorrer não apenas a partir de uma revolução do modo de 

produção mercantil e de valores, mas por uma inversão hierárquica na qual o 

hedonismo não seria um princípio estruturante da vida. O destino da sociedade 

seria a era do pós-hiperconsumo, na qual o ecletismo da felicidade levaria a uma 

contínua produção de dilemas e à necessidade de reinvenção da felicidade e da 

busca pela alegria de viver, o que nem sempre poderá ser dado ao homem como 

conseqüência de suas buscas. O livro é uma contribuição recente para estudos que 

investiguem não apenas a felicidade e o bem-estar, mas também a produção de 

sentidos, idéias e necessidades em torno da contemporaneidade do hiperconsumo, 

da hiperindividualização e do hiperdesejo. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722009000100024 

 

Por Augusto Cury 

Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes 

Mas não esqueço de que minha vida 

é a maior empresa do mundo. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722009000100024


e posso evitar que ela vá a falência 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 

apesar de todos os desafios, 

incompreensões e períodos de crise. 

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um, autor da própria 

história. 

É atravessar desertos fora de si. 

mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 

É falar de si mesmo 

É ter coragem para ouvir òn«oó. 

É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. 

Pedras no caminho? 

Guardo todas, um dia vou construir um casteloé 

 

3. SOBRE A FELICIDADE 

Colaboração: Cristina Zukowsky Tavares 

A LEI 

 

FONSECA, Mariana. Por um mundo mais feliz. Le Monde Diplomatique Brasil, 

São Paulo, jan 2011, p.25. 

 

A felicidade está na pauta de pesquisadores de todo o mundo, com o objetivo 

comum de melhorar a qualidade de vida do planeta. No Brasil, a proposta de 

emenda constitucional deseja incluir essa òbuscaó como um direito previsto em 

Constituição servindo como parâmetro para políticas públicas. 

 

A MÚSICA 

 

Clássica: Uma das mais conhecidas obras da fase romântica de Beethoven é a 

Sinfonia nº6, também conhecida como Sinfonia Pastoral. Dividida em cinco 

movimentos , tem por propósito descrever sensações felizes experimentadas nos 

ambientes rurais: 

1. Allegro ma non troppo ( em forma de sonata)- Despertar de sentimentos 

alegres diante da chegada ao campo 

2. Andante molto mosso- òCena ¨ beira de um regatoó 

3. Allegro ð òDana campestreó 

4. Allegro- ò A tempestadeó 

5. Alegretto- Hino de ação de graças dos pastores, após a tempestade 

 

 



MPB 

Tom Jobim     A felicidade 

Tristeza não tem fim          Felicidade sim 

A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor/Brilha tranqüila/ depois 

de leve oscila/ E cai como uma lágrima de amor/A felicidade do pobre parece /a 

grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro/ por um momento de 

sonho/Pra fazer a fantasia /de rei ou de pirata ou jardineira/Pra tudo se acabar na 

quarta feira/ 

Tristeza não tem fim       Felicidade sim 

A felicidade é como a pluma /que o vento vai levando pelo ar/Voa tão leve /tem a 

vida breve/precisa que haja vento sem parar/A minha felicidade está sonhando 

/nos olhos da minha na morada/É como esta noite /passando, passando /em busca 

da madrugada/Falem baixo, por favor /Pra que ela acorde alegre como o dia 

/Oferecendo beijos de amor 

Tristeza não tem fim       Felicidade sim 

http://youtu.be/iVFpYxTV54E 

 

Túlio Dek     TUDO PASSA   RAP 

 

Na vida tudo passa/não importa o que tu faça/O que te fazia rir/hoje já não tem 

mais graça/Tudo muda/Tudo troca de lugar/o filme é o mesmo/só o elenco que tem 

que mudar/Que alterar pra poder se encaixar/se não for pra ser feliz é melhor 

largar/Então se ligue e busque felicidade/pra existir história tem que existir 

verdade/Numa estrela cadente o sonho se faz presente/no compasso do batuque 

de um coração doente/A fera tá ferida mas não tá morta/Deus fecha a janela mas 

deixa aberta a porta/Então se ligue/Busque felicidade 

Pra existir história tem que existir verdade/Então se ligue/Pra existir história 

tem que existir verdade (...) 

http://youtu.be/Tc7wHa86cN8 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/iVFpYxTV54E


A ESCULTURA 

  Árvore da Felicidade ð Zé Arteiro 

 

UMA  PESQUISA 

FERRAZ, Renata;TAVARES,Hermano;ZILBERMAN,Monica. Felicidade: uma revisão. 

Revista de Psiquiatria Clinica, São Paulo, 34(5),234-242,2007. 

Contexto: A felicidade é uma emoção básica caracterizada por um estado 

emocional positivo, com sentimentos de bem-estar e de prazer, associados à 

percepção de sucesso e à compreensão coerente e lúcida do mundo. Nos últimos 

anos, diversos pesquisadores têm se preocupado em desvendar as relações entre 

felicidade e saúde mental. Objetivo: Revisar criticamente a literatura científica 

que aborda o tema da felicidade, assim como as suas contribuições para a saúde 

mental e a psiquiatria. Métodos: Revisão sistemática da literatura por meio do 

indexador MedLine, utilizando-se dos unitermos: happiness, mental health, well-

being, positive psychology, resilience, optimism, gratitude, quality of life, positive 

emotions, personality. Resultados: Variáveis como origem, saúdes física e mental, 

religiosidade e determinadas características psicológicas se associam 

positivamente à felicidade. Não há evidências de que idade, gênero, estado civil, 

poder aquisitivo nem ocorrência de eventos externos (favoráveis ou não) se 

associem significativamente à felicidade. Conclusão: A felicidade é um fenômeno 

predominantemente subjetivo, estando subordinada mais a traços psicológicos e 

socioculturais do que a fatores externamente determinados. A identificação 



desses fatores é particularmente útil na subpopulação que é mais predisposta a 

doenças mentais, favorecendo o desenvolvimento de abordagens preventivas, com 

potencial repercussão nas áreas social e ocupacional. 

 

ALGUNS CONTOS 

 

LINSPECTOR, Clarice. Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro, Rocco, 1998. 

Escritos em primeira pessoa, neste que poderia ser considerado um dos livros de 

cunho mais autobiográfico da autora, as narrativas resgatam, de uma perspectiva 

memorialista da mulher adulta, a arguta ingenuidade de seus pensamentos e 

sentimentos aos oito e nove anos de idade, quando moradora da cidade do Recife, 

por cujas ruas perambulava, aos saltos, enchendo-as da memória da sua passagem. 

 

FINALIZANDO... 

 

Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser 

feliz (Abraham Lincoln).  

  

Quando você pergunta a si mesmo se é feliz, você deixa de sê-loé Os antigos 

provavelmente suspeitavam disso, razão pela qual sugeriam que, sem trabalho duro, 

a vida não ofereceria nada que a tornasse valiosa. Dois milênios depois, a sugestão 

não parece ter perdido a atualidade ( Zygmunt Bauman ðA Arte da Vida, Zahar 

Editora). 

 

Onde a conheceram para assim a desejarem? (...) ( Santo Agostinho). 

 

Felicidades...          

 

 

4. SOBRE A FELICIDADE 

Colaboração: Eloisa Marques Miguez 

elomiguez@gmail.com 

 

4.1. Sobre a felicidade2 ð excerto 

Kreuzer: Professor Frankl, uma pergunta que poderá parecer banal, mas que 

em seu caso resulta transcendental: vivemos para ser felizes? 

Frankl: Nego de forma categórica que o homem busque original e 

principalmente a felicidade. O que o homem quer é ter um motivo para ser feliz. Uma 

vez tendo o motivo, a felicidade chega por si só. Mas se em lugar de aspirar a um 

motivo para ser feliz, persegue a própria felicidade, fracassará na tentativa e ela lhe 
                                                           
2
 FRANKL, V. E. En el principio era el sentido ς reflexiones en torno al ser humano. Barcelona: Paidós, 2005. 

mailto:elomiguez@gmail.com


escapará. E isto é algo que os neurologistas observamos diariamente nas consultas 

com nossos pacientes neuróticos sexuais: na medida em que um paciente quer 

demonstrar sua potência (sexual), torna-se impotente; na medida em que uma 

paciente tenta demonstrar que é capaz de ter um orgasmo completo, se vê coibida e 

não pode tê-lo. Como disse Kierkegaard... 

Kreuzer: òA porta da felicidade se abre para o exterior...ó3. 

Frankl: E quando se entra na habitação, fecha-se para sempre. Ou como disse 

uma vez Rabindranath Tagore num brev²ssimo epigrama: òDormi e sonhei que a vida 

era gozo. Despertei e vi que a vida era dever. Trabalhei e, vede, o dever era gozoó. 

 

4.2. Comentários 

O ser humano ® essencialmente òaberto ao mundoó, na express«o de Max Scheler, o 

que quer dizer ser para al®m de si mesmo. òA ess°ncia da exist°ncia humana se 

encontra em sua autotranscend°ncia, por assim dizeró (FRANKL, 1983, p. 51).  

O conceito de autotranscendência corresponde, também, ao conceito heidegeriano de 

ser-no-mundo, porque revela o homem não como um ser fechado e concluído, mas 

essencialmente aberto e òarrojadoó. Esse existir ® insepar§vel do correlato òmundoó: 

o Dasein é ser-no-mundo e ser-com-os-outros, o que designa uma relação não de 

prioridade de um dos pólos, mas uma relação constitutiva.  

O fato fundamental da autotranscendência, de que o homem aponta para além de si 

mesmo em direção a um sentido, é descrito por Frankl como um fator motivacional: a 

òvontade de sentidoó. Uma necessidade espec²fica n«o redut²vel a outras 

necessidades, e que está presente em todos os seres humanos, em maior ou menor 

grau. 

 

Essa perspectiva se opõe totalmente a qualquer teoria motivacional psicologista que 

v° o homem como um òsistema fechadoó e tem como tarefa restabelecer o equil²brio 

das tens»es intraps²quicas. òSegundo as teorias atuais acerca da motiva«o, o homem 

é um ser que tem certas necessidades e que, em última análise, tende a satisfazê-las 

com o exclusivo fim de manter ou restabelecer um equilíbrio interno que é designado 

como homeostase.ó (FRANKL, 1984 p. 103)  

 

Ao princípio da homeostase corresponde o princípio do prazer da psicanálise 

freudiana, denominado por Frankl òvontade de prazeró, para caracteriz§-lo como um 

modelo motivacional da conduta humana. Trata-se da busca direta de prazer ou de 

felicidade, como motivação primária da atividade psíquica. Porém, perseguir 

diretamente o prazer, o ócio (como ele também denominou) ou o que chamamos de 

                                                           
3
 άA porta da felicidade se abre somente para fora: quem tenta forçá-la em sentido contrário, acaba por fechá-la ainda 

ƳŀƛǎέΦ (Kierkegaard)   



felicidade é suficiente para distanciá-los. Estes se nos escapam, pois, na verdade, 

devem ser um efeito colateral de uma meta concreta. Ao contrário, buscar uma 

òraz«oó para ser feliz ® a condi«o para que a felicidade òse d°ó de modo espontâneo. 

Neste sentido, os fen¹menos devem ser considerados òem um contextoó, ou seja, em 

relação a seus respectivos objetos, à razão que tem alguém para sentir prazer ou a 

gratificação do ócio. Diz Lauand (1997, p. 17), ao analisar o tema da felicidade, que 

òna profunda leitura que os antigos fizeram do cora«o humano, a alegria ® algo que 

vem somente em segundo lugar: o que queremos primeiro é um fundamento anterior, 

distinto da própria alegria: uma ratio, uma raz«o, um porqu° da alegriaó. 

A antropologia em sua forma psicodinâmica que preconiza a aspiração ao prazer e não 

aos valores, transforma algo que ® e deveria continuar sendo um òefeitoó num objeto 

da intencionalidade. Com isso, priva-se a atividade psíquica de seu objeto autêntico, 

uma vez que este é subjetivizado. Da mesma forma, o ser-no-mundo priva-se do 

mundo, que perde sua relevância como tal no momento em que os valores são 

relativizados. Uma conseqüência da exclusiva busca de prazer é a nivelação dos fins e 

das intenções dos atos humanos. 

  

A hiperintenção de prazer ou de felicidade ocorre, justamente, quando a vontade de 

sentido se vê frustrada. A felicidade, portanto, é o resultado ou o efeito de fatores 

anteriores ð busca-se uma razão ou um sentido e, por trás disso estão a felicidade ou 

o prazer. Paradoxalmente, aquele que se põe a buscá-los diretamente, sem preocupar-

se com o sentido ou os valores, se condena a não encontrá-los.  A felicidade não é um 

fenômeno substantivo, uma vez que se apóia e nasce de outro.  

O conceito de vontade de sentido só é compatível com o que alguns autores da 

chamada òpsicologia humanistaó (Alport, B¿hler, Rogers, Maslow) chamam de 

realização da pessoa se esta for entendida como realização de sentido mais do que 

realização do self ou autorrealização. A autorrealização não é o último destino do 

homem, também é um efeito. Porque somente quando nos importamos com o mundo 

dos objetos, quando nos entregamos aos acometimentos e exigências fora de nós, 

enfim, somente na medida em que nos dirigimos a outro diferente de nós (alteridade), 

somente nesta medida nos realizamos a nós mesmos.  

Referências 

FRANKL, V. E. Psicoanalisis y existencialismo ð de la psicoterapia a la logoterapia de Viktor E. 
Frankl. México: Fondo de Cultura Económica, 1983. 

______, V. E. Psicoterapia  y humanismo ð tiene un sentido la vida? México: Fondo de Cultura 

Económica, 1984. 

LAUAND, J. Ética e Antropologia ð Estudos e traduções. Série Acadêmica. São Paulo: Ed. 

Mandruvá, 1997. 
 

6. Sobre a Felicidade 



Colaboração: Marisa Ortegoza da Cunha 

"Felicidade se acha ® s· em horinhas de descuidoó 

Guimarães Rosa 

 

 O matemático e filósofo inglês Bertrand Russell (1872-1970), em seu livro òA 
conquista da felicidadeó, de 1930, faz uma análise dos fatores que poderiam 

afastar ou aproximar o ser humano de se sentir feliz. Baseado na observação das 

pessoas, ao longo de anos.  Para estudo, o autor pressupõe que as necessidade 

básicas das pessoas estejam devidamente atendidas e que não haja nenhum fator 

externo de infelicidade, como a perda de um ente querido ou outra catástrofe. 

Para Russell, a felicidade ® uma conquista do homem, e acredita que òtoda 

infelicidade se baseia em algum tipo de desintegração ou falta de integra«oó. (p. 

210) 

As principais razões que julga responsáveis pela infelicidade humana seriam:  

 sentido trágico da vida ð uma parte indispensável da felicidade é ainda 
precisar de algo que se deseja; 

 competição ð a competição, considerada o fato mais importante da vida, é 
demasiadamente triste, demasiadamente dura; 

 tédio e excitação ð Somos, enfim, criaturas da Terra; nossa vida faz parte da 
vida da Terra e nos nutrimos dela,...  E o ritmo da vida da Terra é lento; 

 fadiga ð Grande parte da fadiga nervosa pode ser combatida... O que fazemos 
não é assim tão importante quanto julgamos; 

 inveja ð Mas a inveja torna-o  (o invejoso) infeliz. Em vez de sentir prazer 
com o que tem, sofre pelo que os outros têm. ... Para encontrar a senda que 
lhe permita sair desse desespero, o homem civilizado precisa desenvolver 
seu coração, assim como desenvolveu seu cérebro; 

 sentimento de pecado ð O sentimento do pecado tem algo de abjeto, algo que 
atenta contra o respeito devido a si próprio. ... o sentimento do pecado, 
longe de contribuir para uma vida afortunada, faz justamente o contrário. 
Torna o homem infeliz...; 

 mania de perseguição ð Lembre que seus motivos não são sempre tão 
altruístas quanto lhe parecem.... Não superestime seus próprios méritos... 
Não espere que os outros se interessem por você tanto quanto você se 
interessa por si mesmo... Não creia que as pessoas pensem tanto em você a 
ponto de terem um interesse especial em persegui-lo; 

 medo da opinião pública ð Creio que, em geral, ... damos demasiada importância 
à opinião dos outros... A regra básica é que uma pessoa reve respeitar a 
opinião pública apenas o suficiente para não morrer de fome nem ir para a 
cadeia. 

 

Em seguida, Russell lista os elementos que poderiam tornar a felicidade possível:  



 entusiasmo ð A vida é muito curta para que possamos nos interessar por tudo, 
mas convém concentrar nosso interesse em todas as coisas que opssam 
preencher nossos dias; 

 afeição ð Receber afeto não é o bastante; o afeto que este alguém recebe 
deve liberar o afeto que deve ser dado em retribuição e só quando ambos 
existem em igual medida é que tornam realidade sua melhores 
possibilidades; 

 família ð A base da família é naturalmente o fato de que os pais sentem um 
tipo de afeto especial pelos filhos, diferente do que sentem entre si ou 
pelas outras crianças; 

 trabalho ð O trabalho é desejável, antes de tudo e sobretudo, como 
preventivo do tédio...  

 interesses impessoais  - o interesse em si próprio não conduz a nenhuma 
atividade de natureza progressiva; 

 esforço e resignação ð Há pessoas incapazes de suportar com paciência as 
pequenas contrariedades que constituem, se nada fizermos contra isso, uma 
parte grande da vida... Aquele que conseguiu livrar-se da tirania das 
preocupações descobre que a vida é muito mais alegre de que quando estava 
perpetuamente irritado. 

 

O homem feliz:  

A rigor, ninguém pode ser feliz atrás das grades, e as paixões que nos encerram 
dentro de nós mesmos constituem um dos piores tipos de cárcere. (p.206) 

 

O amor que as pessoas sentem por nós é uma causa importante da felicidade, mas o 
carinho não é concedido àquele que mais o solicita. De uma maneira geral, recebe 
carinho aquele que sabe dar. (p.207) 
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6.1 Gullar, Saramago e a felicidade 

Felicidade é um tema traiçoeiro; cascas de banana podem nos conduzir a 
banalidades ou a desvios semânticos. Derrapadas do primeiro tipo são freqüentes 
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em textos de auto-ajuda; do segundo, em autores preciosos, que parecem falar de 
outra coisa. 

Em seu Em alguma parte alguma, Ferreira Gullar docemente nos diz: òN«o quero ter 
raz«o, eu quero ® ser feliz.ó Em As palavras de Saramago, o texto vigoroso do 
Nobel lusitano registra: òN«o gosto de falar de felicidade, mas de harmonia: viver 
em harmonia com nossa consciência, com nosso entorno, com a pessoa que queremos 
bem, com os amigos. A harmonia é compatível com a indignação e a luta; a 
felicidade n«o, a felicidade ® ego²sta.ó 

A impressão, nos dois casos, é a de que entramos em algum desvio. Apreciamos as 
mensagens explícitas, mas tememos as inferências tácitas apressadas. Certamente 
a lógica não é tudo, mas ser feliz não é indício de irracionalidade. No mesmo 
sentido, também não é possível associar de modo tão natural a felicidade ao 
egoísmo.  

 

6.2 Felicidade: temperança e pretensão 

Em sua fina ironia, José Paulo Paes é incisivo:  

ò para quem pediu sempre t«o pouco/o nada ® positivamente um exageroó. 

No mesmo sentido, Saramago reitera: 

òTalvez por nunca ter querido nada, tenho tudo.ó 

Em ambos ecoa a m§xima latina: òFelicidade ® desejar o que se pode, e poder o que 
se deseja.ó 

Mas a felicidade não depende apenas da razão entre a pretensão e a realidade: ela 
oscila entre a coragem e a temperança. Desejar o factível é apenas seu aspecto 
bem comportado; ela sempre extrapola tais limites. A ousadia do sonho e a 
desconfiança do impossível são inevitáveis na felicidade, o que atrai o risco, 
inerente a todos os projetos: não existe felicidade no âmbito do absolutamente 
previsível. A sabedoria popular registra: òQuem n«o arrisca, n«o petiscaó. 

A contenção de Saramago e a ironia de Paes são temperadas pela inspiração de 
Fernando Pessoa, nos versos iniciais de Tabacaria:  òN«o sou nada/Nunca serei 
nada/Não posso querer ser nada/À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do 
mundoó.  

 

6.3 Felicidade, consciência e saúde 

O critério de Flaubert é cartesiano: Três condições são necessárias para ser feliz: 
ser imbecil, ser egoísta e gozar de boa saúde. Fazem coro com ele Anatole France 
(A vida ensina que não se é feliz senão à custa de alguma ignorância) e Leopardi (A 
felicidade consiste na ignorância da verdade). Tal trio certamente conhece a alma 
humana, mas existem outras perspectivas.  

Em Análise do homem, Erich Fromm propõe que consciência e verdade são 
essenciais à felicidade. A ideia de uma felicidade ou de uma infelicidade 
inconscientes não seria razoável: estar satisfeito ou mortificado sem o saber 
equivale a não estar uma coisa nem outra.  



A mente pode conduzir a diagnósticos equivocados, fundados no auto-engano, mas o 
corpo é menos apto a ser burlado quanto ao estado de felicidade. Fromm alimenta a 
expectativa de que algum dia se poderá inferir da presença e do grau de felicidade 
ou de infelicidade pelo exame dos processos químicos do organismo.  

Em parte, Flaubert tinha razão: felicidade é saúde.  

 

6.4 Felicidade: elementos mínimos 

A felicidade começa com a fé: na possibilidade da harmonia, na importância dos 
laços, na força da razão, no poder do sentimento, no sentido da vida, na 
transcendência e na justiça.  

A felicidade realiza-se na ação: na semeadura de sonhos, no desejo com 
argumentos, na arquitetura de projetos, na paciência do planejamento, no respeito 
pelas circunstâncias, na humildade diante do inesperado. 

A felicidade pressupõe o respeito pela vida, a responsabilidade pelo mundo, a 
fraternidade universal, a prevalência da verdade, e um reconhecimento sincero da 
necessidade do pousio entre a colheita e um novo plantio.  

A felicidade não é como uma função constante, ou uma utópica planície: como um 
arquipélago de ilusões, ela vem e vai, conforma-se em picos e vales, atinge máximos 
e mínimos, sobrevive entre a tempestade e a bonança. 

A felicidade não existe senão no encontro com o outro, na fusão de horizontes, no 
amor e na partilha de sonhos e projetos: como bem disse o poeta, é impossível ser 
feliz sozinho.  
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7. A Felicidade 
Contribuição: Paulo Bedaque 

 

7.1 - Fernando Pessoa (Alberto Caeiro) 

Falas de civilização, e de não dever ser,  

Ou de não dever ser assim.  

Dizes que todos sofrem, ou a maioria de todos,  

Com as cousas humanas postas desta maneira.  

Dizes que se fossem diferentes, sofreriam menos.  

Dizes que se fossem como tu queres, seria melhor.  

Escuto sem te ouvir.  

Para que te quereria eu ouvir?  

Ouvindo-te nada ficaria sabendo.  



Se as cousas fossem diferentes, seriam diferentes: eis tudo.  

Se as cousas fossem como tu queres, seriam só como tu queres.  

Ai de ti e de todos que levam a vida  

A querer inventar a máquina de fazer felicidade!  

 

7.2 ð Ensinamento Zen Budista (de memória) 

- Mestre, ensine-me o caminho da felicidade, pede o neófito. 

- Você já tomou o café da manhã hoje? perguntou o mestre. 

- Já mestre. 

- Lavou as louças? 

- Não mestre. 

- Então vá lavá-las, finalizou o mestre. 

 

7.3 ð Jorge Luis Borges 

 No passado cometi o maior pecado que um homem pode cometer: não fui  

feliz. 

 Não é ambicioso: contente-se em ser feliz. 

 Suspeitei uma vez que a única coisa sem mistério é a felicidade, porque se 

justifica por si só. 

 Quiçá porque já não vejo a felicidade como algo inatingível; agora sei que a 

felicidade pode ocorrer em qualquer momento e que não se deve a 

perseguir. 

 

7.4 - Friedrich Nietzsche 

 

A Minha Felicidade  

Depois de estar cansado de procurar  

Aprendi a encontrar.  

Depois de um vento me ter feito frente  

Navego com todos os ventos. 

 

O amor fati 

O Amor fati (amor ao destino) foi usado por Nietzche para representar a "fórmula 

para a grandeza do homem", para atingir o estado de òal®m-do-homemó: 

"Não querer nada de diferente do que é, nem no futuro, nem no passado, nem por 

toda a eternidade. Não só suportar o que é necessário, mas amá-lo. [...] Quero cada 

vez mais aprender a ver como belo aquilo que é necessário nas coisas: - assim me 

tornarei um daqueles que fazem belas as coisas.Amor fati (amor ao destino): seja 

este, doravante, o meu amor. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero 

acusar, não quero nem mesmo acusar os acusadores. Que minha única negação seja 

ôdesviar o olharõ! E, tudo somado e em suma: quero ser, algum dia apenas algu®m que 

diz sim. 

 

***** ***** 
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