
“A INFELICIDADE MOTIVACIONAL” 

Vou falar um pouco dos nossos paradoxos internos. Lembrei de um seminário 
que eu participei no mestrado em que discutimos sobre o conceito de felicidade 
e bondade no ser humano. Citamos os estudos de alguns referenciais teóricos 
como Voltaire, Rosseau, Piotr Alexeyevich Kropotkin, Walter Benjamin, Santo 
Agostinho, São Tomás de Aquino, Nicolau Maquiavel  etc. No entanto, gosto da 
definição ousada do geneticista italiano Edoardo Boncinelli, que acredita que o 
descontentamento, ou infelicidade, tem um papel relevante na nossa evolução, 
pois é um estímulo que nos motiva, posto que, se vivêssemos sempre felizes 
não teríamos projetos e nem objetivos e, certamente, seríamos mais 
melancólicos e perturbados. Para Boncinelli, a infelicidade tem uma função 
biológica bem precisa: é um reforço para a motivação, porque quando ocorre 
um estado de infelicidade e prostração, o cérebro reage produzindo 
substâncias “consoladoras”, quase sempre proteínas, que têm a função de 
restabelecer o equilíbrio. O geneticista afirma que é impossível nos livrarmos 
da infelicidade, porque somos todos infelizes e essa é uma condição natural, 
biológica para evoluirmos. No entanto, se o indivíduo for mais flexível e se 
satisfazer por um tempo maior com os objetivos alcançados, poderá 
experimentar períodos maiores de felicidade e bem estar. Boncinelli explica 
que o córtex anterior precisa de dopamina, mas não a produz. A dopamina é 
produzida na parte posterior do cérebro e enviada ao córtex frontal. Esse é o 
circuito principal de desejo e de satisfação. Uma grande decepção produz 
endorfinas, da mesma forma que ficar muito tempo sem dormir. São todos 
tranqüilizantes naturais que alguns indivíduos produzem de maneira rápida e 
eficaz e outros, de forma lenta. Portanto, a pessoa que não necessita de muita 
coisa para se sentir feliz tem uma estrutura psicofísica favorável ao alcance 
imediato da satisfação. O geneticista ensina que para amenizarmos um pouco 
essa infelicidade devemos “usar” as chamadas “drogas sociais”, termo usado 
pelos filósofos, que representa as atividades sociais que nos fazem esquecer 
do nosso descontentamento interno: ir ao parque, ao teatro, ao cinema etc. É o 
que Karl Marx chamou de onto-societário, ou seja, o ser humano é menos 
infeliz quando se volta para a sua essência coletiva. Enfim, somos menos 
infelizes quando compartilhamos os nossos momentos com os outros, quando 
nos mantemos ocupados em alguma atividade e quando não necessitamos de 
muita coisa para nos sentirmos bem. 
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A EVOLUÇÃO MORAL DA HUMANIDADE 

Estou lendo muitos artigos de neurocientistas que descobriram uma parte do 
cérebro humano que deposita todos os nossos instintos animais: a agressão, a 
raiva, violência etc. E eles afirmam que nos primórdios da vida do homem na 
Terra essa região do cérebro era extremamente ativada, posto que, o ser 
humano “pré-histórico” precisava sanar as suas necessidades através da força 
(caçar, construir abrigos, guerrear com outros grupos, etc.). No entanto, com o 
passar dos séculos, o ser humano desenvolveu outras partes do cérebro, mais 
voltadas para a racionalidade e menos para a agressão. Com base nessa 
descoberta tentarei fazer a minha reflexão: se evoluímos na racionalidade, 
porque há tantos conflitos, tanta violência e aberrações? Por que muitos ainda 
não compreenderam que podemos resolver as coisas com inteligência e 
diálogo? Não serei pretensiosa em responder as especificidades mundiais, mas 
no caso do Brasil, essa agressividade é exaltada todos os dias pelos meios de 
comunicação: filmes, novelas, telejornais, games violentos; letras de música 
etc. A neurociência hoje fala muito dos “neurônios espelhos”, ou seja, é 
natural/biológico que o ser humano copie o que vê, ouve e sente; um exemplo 
básico dos “neurônios espelhos” é quando alguém boceja perto de você e você 
não consegue controlar e boceja também. Várias pesquisas de neurolinguística 
já comprovaram como os agentes externos podem influir nas ações humanas. 
Por isso que muitos jovens começam a achar normal roubar, matar, praticar 
atos de violência; pois mimetizam os modelos que eles assistem todos os dias 
através da mídia. Os meios de comunicação enfatizam, exacerbadamente, as 
ações dos seres humanos que cometem aberrações (homicídios, estupros, 
seqüestros etc.); mas não comentam sobre a grande maioria que trabalha 
honestamente, sustenta os filhos, faz voluntariados em hospitais e abrigos e 
dedicam a sua vida em fazer o bem. Será que good news não dá ibope? 
Enquanto continuarmos dando atenção especial ao que é ruim, não 
conseguiremos escapar das malhas destrutivas da ignorância, do medo e da 
intolerância.  
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A IMPORTÂNCIA DE SONHAR 

Há muitos anos estudo História, Filosofia, Antropologia e Psicologia para 
entender o ser humano e confesso que não há uma conclusão, posto que, o 
ser humano é multifacetado. No entanto, fico com a definição do filósofo Walter 
Benjamin que afirmou que a pós-modernidade matou as experiências 
humanas. Com a chamada globalização, houve uma maldita padronização dos 
gostos e hábitos; o que vemos é resultado disso: pessoas despersonalizadas, 
tristes e frustradas. Um dia assisti uma palestra em que o psicólogo perguntou 
qual era o sonho de algumas pessoas que estavam na platéia e nenhuma 
conseguiu responder, pois não sabiam o que queriam. O ser humano pós-
moderno não dirige a sua vida, mas é dirigido. Ele não sabe o que quer e nem 
o que é. Camufla os seus sentimentos. Vejo pessoas engessadas, não 
admitem os seus desejos e acumulam doenças psicossomáticas só para se 
autoflagelarem. Eu quero fugir desse padrão, quando alguém perguntar o meu 
sonho quero falar com segurança o que quero e quando me questionarem 
sobre o que eu sou, direi: "isso o que vc está vendo", não uso máscaras; pois 
como disse o filósofo Parmenides: "O ser é, o não ser não é"; ou seja, a 
essência é imutável, como ensinou Aristóteles. 
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