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ensaios em saúde coletiva

Escrevendo para esta edição especial sobre o perfil de idosos, 
ocorreu-me um questionamento: quantos de nós passamos 

pela vida sem termos buscado a felicidade? Será a felicidade 
algo inatingível como acreditam os mais pessimistas, ou será 
objeto de consumo rápido e fácil como vendem alguns livros 
de auto-ajuda? 

Envolvidos na luta pela sobrevivência, muitos sequer questionam 
o que estão fazendo com suas vidas e nas suas vidas. “Tenho que 
trabalhar e pronto! Não interessa se gosto ou não do que faço! As 
crianças estão lá em casa e precisam que eu trabalhe!”. “Este negócio 
de felicidade é pra gente rica e de vida boa!” É possível que muitos 
pensem assim, mas hoje em dia já existem pesquisas a respeito de 
felicidade que parecem revelar informações surpreendentes. 

Por exemplo, em uma revisão de literatura, Ferraz e 
colaboradores1 concluíram que a felicidade “é um fenômeno 
predominantemente subjetivo, estando subordinada mais a traços 
psicológicos e socioculturais do que a fatores externamente 
determinados”1, contrariando a visão de muitos que acreditam 
que estar bem depende essencialmente da busca e conquista 
de objetivos externos. Isto faz lembrar uma entrevista da atriz 
Regina Casé com um garoto de família humilde do Nordeste, 
que adorava ir para a praia surfar com os amigos. Quando 
questionado a respeito de riqueza e felicidade, ele disse em sua 
simplicidade que ele era feliz e que estava satisfeito com o que 
tinha, com um sorriso verdadeiro típico de uma criança! Por 
outro lado, creio que muitos de nós urbanóides já nos deparamos 
com uma cena em supermercado ou loja de brinquedos, em que 
uma criança mimada de classe média ou alta faz escândalo pelo 
fato do pai se recusar a comprar o último modelo da Barbie ou 
do Playstation. 

Tive o privilégio, há alguns anos de assistir a uma palestra do 
prêmio Nobel de economia Daniel Kahneman e de participar 
de um grupo de discussões com ele em seguida. Uma de suas 
pesquisas a respeito de felicidade, mostrava o quanto eventos 
aparentemente transformadores como um casamento ou ganhar 
na loteria tinham um efeito menos permanente do que a maioria 
de nós imagina. Em um gráfico, ele mostrava que o nível de 
felicidade no momento do casamento ou logo após ganhar na 
loteria tinha um aumento incrível, mas que logo após alguns 
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meses, voltava a um patamar muito semelhante ao anterior a estes 
eventos. Em um primeiro momento isto pode ser inacreditável, 
mas é só nos lembrarmos de alguns exemplos conhecidos como 
o da princesa Diana, e seu casamento literalmente de contos de 
fadas, e os fatos que se sucederam após este evento, incluindo 
traição, perda da liberdade, perseguição pela imprensa e 
transtornos mentais, como a depressão.  

Parece que de alguma maneira, depender muito de eventos 
externos para atingirmos um estado de felicidade, mais ou menos 
permanente, não é uma boa alternativa. Recentemente, lendo o 
livro Felicidade de Mathieu Ricard2, um francês que hoje vive no 
Nepal, PhD em biologia molecular, que foi aluno de um prêmio 
Nobel no Instituto Pasteur e que desde a década de 70 tornou-
se um monge da tradição budista tibetana, pude capturar mais 
alguns indícios de que a tal felicidade depende mais do cultivo 
de uma riqueza e estabilidade interiores do que exteriores. Ele 
conta que apesar de ser filho de um famoso filósofo agnóstico e 
de uma artista plástica e tendo tido o privilégio de conviver com 
grandes intelectuais, ele descobriu que muitas destas pessoas 
não podiam ser consideradas exemplos de vida. Durante 
suas viagens para o oriente, porém, ele descobriu em mestres 
praticantes de meditação de longo tempo, como o próprio Dalai 
Lama, uma humildade e sorriso verdadeiros, aliados a uma 
inabalável fortaleza interior frente às adversidades. E, como ele 
mesmo descreve, dentro de um espírito científico, ele sentiu 
uma irresistível necessidade de descobrir este caminho de vida. 

Bem, e o que isto tem a ver com o envelhecimento? Buscar 
o nosso sustento material não pode ser um impedimento para 
buscar uma vida digna, ocupada com o nosso bem estar e o dos 
outros, para que possamos olhar para trás e ver que os frutos 
que estamos colhendo são resultados de uma vida rica e feliz! E 
vários idosos entrevistados nas pesquisas das próximas páginas 
relataram ter uma vida cheia de significado, apesar de todas as 
dificuldades? Acho que temos muito a aprender com eles!

Este ensaio aborda a felicidade e a vida do idoso que pode 
ter sido e ser feliz.
Descritores: Felicidade, Idoso, História de vida.

This rehearsal approaches the happiness and the senior’s life 
that can have been and to be happy. 
Descriptors: Happiness, Senior, Life history. 

Este ensayo se acerca de la felicidad y la vida de la persona 
anciana que puede haber sido y estar feliz. 
Descriptores: Felicidad, Ancianos, História de vida.
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