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Aos meus pais, Tim e Fataneh, e irmão, Tristan,  
conhecido pelo carinhoso apelido de T-bear, doostetoon daram.
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Qual é o sentido da vida? Era apenas isso — uma pergunta simples; uma que tendia 
a envolver a pessoa no decorrer dos anos. A grande revelação nunca chegou. A grande 

revelação talvez nunca chegasse. Em vez disso, havia pequenos milagres diários, 
iluminações, fósforos riscados inesperadamente nas trevas; aqui estava um deles.

Virginia woolf
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Introdução

Nas noites de quinta e domingo, um grupo de pessoas em busca de espiritua-
lidade se reunia num cômodo espaçoso na casa da minha família no centro 
de Montreal, onde meus pais operavam um centro sufista. O sufismo é uma 
escola de misticismo associada ao Islã, e minha família era da Ordem Sufista 
Nimatullahi, que se originou no Irã no século xiV e hoje em dia tem centros 
no mundo inteiro. Duas vezes por semana, dervixes1 — ou membros da or-
dem — se sentavam no chão e meditavam por horas a fio. De olhos fechados 
e queixo no peito, repetiam em silêncio um nome ou atributo de Deus en-
quanto escutavam música tradicional do sufismo iraniano.

Ter morado em um centro sufista quando criança foi encantador. As pa-
redes de nossa casa eram decoradas com esculturas de letras árabes que meu 
pai entalhava em madeira. Havia sempre chá sendo preparado, perfumando 
o ar com o aroma de bergamota. Depois de meditar, os sufistas tomavam o 
chá, servido por minha mãe acompanhado de tâmaras ou doces iranianos 
feitos com água-de-rosas, açafrão, cardamomo e mel. Às vezes eu servia o 
chá, tomando cuidado ao equilibrar a bandeja cheia de copos, pires e cubos 
de açúcar ao me ajoelhar perante cada dervixe.

Os dervixes adoravam molhar o cubo de açúcar no chá, colocá-lo na boca 
e beber o chá através do açúcar. Adoravam cantar a poesia dos sábios e santos 
sufistas medievais. Havia Rumi: “Desde que fui podado de meu lar de juncos, 
cada nota que suspiro faria qualquer coração chorar”.2 E havia Attar: “Como 
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o amor”, ele escreve sobre a pessoa que busca a espiritualidade, “falou em sua 
alma, rejeite O Eu, redemoinho onde nossas vidas são arruinadas”.3 Adora-
vam também ficar sentados em silêncio, estar juntos, e se lembrar de Deus 
por meio da contemplação tranquila.

Os dervixes chamam o sufismo de “o caminho do amor”. Quem está no 
caminho está em uma jornada em direção a Deus, o Adorado, que os invo-
ca a renunciar ao self e a lembrar e amar a Deus a cada instante.4 Para os 
sufistas, amar e adorar a Deus significa amar e adorar toda a criação e todo 
ser humano que faz parte dela. Mohabbat, ou bondade, é essencial à prática 
deles. Assim que nos mudamos para a nossa nova casa em Montreal, sufistas 
de toda a América do Norte apareceram e ficaram dias ajudando meus pais 
a transformar a casa de arenito pardo, antes uma firma de advocacia, em um 
espaço adequado a majlis, o nome das reuniões meditativas que aconteciam 
duas vezes por semana. Uma noite, quando um sem-teto bateu à nossa porta 
pedindo comida e um lugar para dormir, foi bem recebido. E quando meu 
pai elogiou o xale que um dervixe usava, ele o deu de presente ao meu pai 
com prazer. (Depois disso, minha família partia do princípio de que só se 
devia elogiar os pertences de outro dervixe com muita cautela.)

Em ocasiões especiais, como a visita de um sheik ou a iniciação de um 
novo dervixe na ordem, sufistas do Canadá e dos Estados Unidos passavam 
alguns dias no centro, usando almofadas finas para dormir na sala de medi-
tação e na biblioteca — na verdade, em qualquer lugar onde tivesse espaço. 
Havia muito ronco durante a noite e filas para o banheiro durante o dia, mas 
ninguém parecia se incomodar. Os dervixes eram cheios de alegria e ternura. 
Embora passassem muitas horas meditando nesses finais de semana, também 
passavam tempo tocando música sufista clássica com instrumentos persas, 
como um tambor emoldurado chamado daf e o encordoado tar, sempre en-
toando poesia sufista ao som da música. Eu ficava escutando sentada em um 
tapete persa surrado, molhando meus cubos de açúcar no chá, assim como 
eles faziam — e tentando meditar, também como eles.

Ritos formais também regiam a vida sufista. Quando os dervixes se cum-
primentavam, diziam Ya Haqq, “A Verdade”, e se cumprimentavam de um 
jeito especial, juntando as mãos como um coração e beijando esse coração. 
Ao entrar ou sair da sala de meditação, “beijavam” o chão encostando os de-
dos no assoalho e depois levando-os aos lábios. Quando minha mãe e outros 
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sufistas preparavam jantares iranianos, os dervixes se sentavam em torno da 
toalha de mesa estendida no chão. Eu ajudava a arrumar a mesa e esperava, 
com meus pais, que os outros dervixes se sentassem para depois procurar um 
lugar. Os sufistas comiam em silêncio. De modo geral, ninguém falava se o 
sheik não falasse antes — e entendia-se que todos deveriam terminar a comi-
da antes que o sheik terminasse, assim ele não teria de esperar. (Mas volta e 
meia o sheik comia devagar, para que nenhum retardatário se constrangesse.) 
Esses ritos humildes eram importantes para os sufistas, ajudavam-nos a der-
rubar o self, que segundo o preceito sufista é uma barreira ao amor.

Tal estilo de vida interessava os dervixes, muitos tinham largado o Irã e 
outras sociedades repressivas para morar no Canadá e nos Estados Unidos. 
Alguns muçulmanos consideram os sufistas hereges místicos, e eles são mui-
to perseguidos no Oriente Médio. Embora muitos dos sufistas que conheci 
tenham tido vidas complicadas, sempre olhavam para a frente. A prática espi-
ritual rigorosa — com ênfase na abnegação, no serviço e na compaixão acima 
do benefício pessoal, do conforto e do prazer — os elevava. Fazia com que 
suas vidas parecessem ter mais sentido.

Os sufistas que meditavam na nossa casa faziam parte de uma longa tradi-
ção de busca espiritual. Desde que existem, os seres humanos almejam saber 
o que faz a vida valer a pena. A primeira grande obra literária da humanidade, 
a Epopeia de Gilgamesh, que tem 4 mil anos, fala da tentativa do herói de 
descobrir como ele deve viver sabendo que vai morrer.5 E nos séculos desde 
que a história de Gilgamesh foi contada pela primeira vez, a necessidade 
dessa busca não esmoreceu. A ascensão da filosofia, da religião, das ciências 
naturais, da literatura e até da arte pode ser vista ao menos em parte como 
reação a duas perguntas: “Qual é o sentido da existência?” e “Como posso ter 
uma vida com sentido?”.

A primeira pergunta toca em grandes questões.6 Como o universo surgiu? 
Qual é o sentido e o propósito da vida? Existe algo transcendente — um ser 
divino ou espírito santo — que confira sentido à nossa vida?

A segunda pergunta diz respeito à busca de sentido da própria vida. Devo 
viver seguindo quais valores? Quais projetos, relações e atividade vão me 
realizar? Qual caminho devo escolher?

Historicamente, os sistemas religiosos e espirituais dão as respostas para 
ambas as perguntas. Na maioria dessas tradições, o sentido da vida está 
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em Deus ou em uma realidade suprema com a qual a pessoa em busca da 
espiritualidade deseja se unir. Seguir o código moral e participar de prá-
ticas como meditação, jejum e atos caridosos ajuda a pessoa em busca da 
espiritua lidade a se aproximar de Deus ou dessa realidade, dando relevância 
à vida cotidiana.

É claro que bilhões de pessoas ainda extraem sentido da religião. Porém, 
no mundo desenvolvido, a religião já não exerce mais o mesmo domínio.7 
Embora os habitantes dos Estados Unidos em sua maioria continuem a crer 
em Deus e muitos se considerem espiritualizados, menos pessoas frequen-
tam igrejas, rezam com regularidade ou têm alguma afiliação religiosa, e o 
número de pessoas que acreditam que a religião é um elemento importante 
de suas vidas diminuiu.8 Se antes a religião era o caminho padrão para o 
sentido, hoje é um entre diversos caminhos, uma transformação cultural que 
deixou muitas pessoas à deriva.9 Para milhões de pessoas, com e sem fé, a 
busca de sentido aqui na Terra se tornou incrivelmente urgente — mas cada 
vez mais ilusória.

Minha família acabou se mudando do centro sufista. Viemos para os Es-
tados Unidos, onde a agitação do dia a dia levou a melhor sobre os ritos de 
meditação, o canto e o chá. Mas nunca parei de buscar o sentido. Quando 
adolescente, essa busca me levou à filosofia. A questão de como levar uma 
vida com sentido já foi uma força motriz central dessa disciplina, com pen-
sadores de Aristóteles a Nietzsche oferecendo suas visões do que uma boa 
vida exige. Mas, depois de chegar à faculdade, percebi logo que a filosofia 
acadêmica abandonara essa jornada havia muito tempo.10 As questões que ela 
levantava eram esotéricas ou técnicas, como a natureza da consciência ou a 
filosofia da computação.

Enquanto isso, me via imersa na cultura de um campus que tinha pouca 
paciência para as questões que me atraíam na filosofia. Muitos de meus 
pares eram instigados pelo desejo de sucesso profissional. Haviam crescido 
em um mundo de competição intensa por símbolos de mérito que lhes ga-
rantiria o ingresso em uma faculdade impressionante, seguida de um mes-
trado acadêmico ou profissional de elite ou um emprego em Wall Street. 
Ao escolher suas matérias e atividades, era nesses objetivos que focavam. 
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Quando se formaram, essas mentes afiadíssimas já haviam adquirido co-
nhecimentos especializados em temas ainda mais específicos do que suas 
áreas de concentração. Conheci gente capaz de partilhar suas ideias sobre 
como melhorar a saúde pública em países de terceiro mundo, como usar 
modelos estatísticos para prever resultados eleitorais e como “desconstruir” 
um texto literário. Mas tinham pouca ou nenhuma noção do que dá sentido 
à vida, ou a qual propósito maior podem almejar além de ganhar dinheiro ou 
conseguir um emprego de prestígio. Numa conversa ou outra com amigos, 
não tinha um ambiente no qual discutir ou se envolver profundamente com 
esses problemas.

Não eram os únicos. Com as altas mensalidades e o diploma universitá-
rio visto como um passaporte para a estabilidade econômica, hoje em dia 
muitas pessoas consideram a educação instrumental11 um passo em direção 
a um emprego, e não uma oportunidade de crescimento moral e intelectual. 
A pesquisa American Freshman rastreia os valores dos universitários desde 
meados dos anos 1960.12 No final da década de 1960, a maior prioridade dos 
calouros era “desenvolver uma filosofia de vida significativa”. Quase todos — 
86% — declararam que esse era um propósito de vida “essencial” ou “muito 
importante”. Já nos anos 2000, a grande prioridade passou a ser “ser bem-
-sucedido financeiramente”, enquanto apenas 40% afirmaram que o sentido 
era o objetivo principal. É claro que grande parte dos estudantes ainda ex-
periente fixação pelo sentido.13 Mas essa busca já não conduz sua educação.

Ensinar aos alunos como viver já foi essencial nas faculdades e universi-
dades dos Estados Unidos.14 Na primeira parte da história do país, universi-
tários recebiam uma formação rigorosa em literatura clássica e teologia. Se-
guiam o currículo recomendado, projetado para lhes ensinar o que importa 
na vida, e a crença compartilhada em Deus e nos princípios cristãos servia 
como alicerce comum nesse empreendimento. Mas nos anos 1800, a fé reli-
giosa que fundamentava os estudos se desgastava aos poucos. Naturalmente, 
de acordo com Anthony Kronman, crítico social e professor de direito de 
Yale, surgiu a discussão sobre ser “possível explorar o sentido da vida de 
modo premeditado e organizado mesmo depois de as bases religiosas serem 
postas em dúvida”.

Muitos professores não só achavam possível como tinham a obrigação de 
conduzir os alunos nessa busca. A religião, era verdade, já não oferecia a to-
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dos os estudantes respostas definitivas para a principal questão da vida, mas 
certos educadores acreditavam que as ciências humanas poderiam intervir. 
Em vez de deixar que os alunos procurassem o sentido por conta própria, 
esses professores tentaram situá-los em uma tradição vasta e duradoura de 
filosofia e letras. Portanto, de meados ao final do século xix, inúmeros alu-
nos de graduação seguiam um currículo universitário que enfatizava as obras-
-primas da literatura e da filosofia — como a Ilíada de Homero, os diálogos 
de Platão, A divina comédia e as obras de Cervantes, Shakespeare, Montaigne, 
Goethe e outros autores.

Através da leitura desses textos, os estudantes ouviam e em última análise 
contribuíam para a “grande conversa” que vinha acontecendo fazia milhares 
de anos. À medida que se deparavam com opiniões conflitantes sobre o que 
era uma boa vida, os alunos conseguiam tirar as próprias conclusões sobre 
como viver. O Aquiles de Homero, movido pela glória, é um modelo melhor 
do que o peregrino no poema de Dante? O que podemos aprender sobre o 
propósito de nossas vidas a partir dos escritos de Aristóteles sobre ética? O 
que a Madame Bovary de Gustave Flaubert revela sobre amor e romantis-
mo? E Emma, de Jane Austen? Não existe resposta certa. Mas, ao se utilizar 
dessas pedras de toque compartilhadas, os alunos estabeleciam um linguajar 
comum com o qual podiam discutir e debater o sentido da vida com seus 
pares, professores e os membros da comunidade.

No início do século xx, entretanto, a situação já havia mudado. Após a 
Guerra Civil, as primeiras universidades também dedicadas à pesquisa sur-
giam no cenário da educação americana. Essas instituições, inspiradas nas 
universidades alemãs, priorizavam a produção de conhecimento. A fim de 
facilitar tal conhecimento, foram criadas áreas de estudo separadas, cada uma 
delas com os próprios “métodos” rigorosos, sistemáticos e objetivos. Pro-
fessores adotavam áreas de pesquisa altamente especializadas dentro desses 
campos, e os estudantes também escolhiam uma área de concentração — um 
curso — que os prepararia para uma carreira após a faculdade. Com o tempo, 
o currículo voltado para as ciências humanas se desintegrou, deixando os 
estudantes basicamente livres para escolher as disciplinas em um leque de 
opções — o que, é claro, ainda é o caso da maioria das faculdades hoje em dia.

O ideal da pesquisa desferiu um golpe na ideia de que viver com sentido 
é algo que se pode ensinar ou aprender em um ambiente acadêmico.15 A ên-
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fase na especialização mostrava que a maioria dos professores achava que a 
questão do sentido estava fora de seu escopo:16 não acreditavam ter poder ou 
conhecimento para conduzir os alunos nessa busca. Outros achavam o tema 
ilegítimo, ingênuo ou até constrangedor. A questão de como viver, afinal, 
exige uma discussão de valores abstratos, pessoais e morais. Esses professo-
res argumentavam que o questionamento não deveria estar nas faculdades e 
universidades dedicadas ao acúmulo de conhecimento objetivo. “Um con-
senso cada vez maior na academia”, conforme um professor escreveu anos 
atrás, “é o de que membros do corpo docente não deveriam ajudar os alunos 
a discernir uma filosofia de vida significativa ou desenvolver o caráter, e sim 
ajudá-los a dominar o conteúdo e a metodologia de determinada matéria, e a 
aprender a pensar criticamente.”17

Mas algo interessante aconteceu nos últimos anos. O sentido readquiriu 
um posto seguro em nossas universidades e sobretudo em um lugar inespe-
rado — as ciências.18 Ao longo das últimas décadas, um grupo de cientistas 
sociais começou a investigar a questão de como ter uma boa vida.

Muitos deles estão trabalhando em um campo chamado psicologia positi-
va19 — uma disciplina que, assim como as ciências sociais de modo geral, é fi-
lha da pesquisa universitária e baseia suas descobertas em estudos empíricos, 
mas também se utiliza da rica tradição das ciências humanas.20 A psicologia 
positiva foi fundada por Martin Seligman,21 da Universidade da Pensilvânia, 
que, após décadas trabalhando como psicólogo pesquisador, passou a crer 
que sua área estava em crise. Ele e os colegas podiam curar a depressão, o 
desamparo e a angústia, mas ele percebeu que ajudar as pessoas a superar 
seus demônios não equivale a ajudá-las a viver bem. Embora os psicólogos 
sejam encarregados de cuidar da psique humana e estudá-la, pouco sabiam a 
respeito da prosperidade humana. E portanto, em 1998, Seligman convocou 
os colegas a investigarem o que faz a vida ser gratificante e valer a pena.

Cientistas sociais atenderam ao seu chamado, mas vários deles se con-
centraram em um tópico ao mesmo tempo óbvio e aparentemente fácil de 
mensurar: a felicidade. Alguns pesquisadores estudaram os benefícios da fe-
licidade.22 Outros estudaram as causas. Outros investigaram como aumentar 
sua frequência no cotidiano. Apesar de a psicologia positiva ter sido fundada 
para estudar uma boa vida de modo mais geral, foi a pesquisa empírica sobre 
felicidade que aflorou e se tornou a face pública do campo. No final dos anos 
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1980 e começo dos 1990, centenas de estudos sobre felicidade eram publi-
cados todos os anos; em 2014, já eram mais de 10 mil por ano.23

Foi uma mudança estimulante para a psicologia e teve reação imediata do 
público. Grandes veículos de imprensa ficavam loucos para cobrir as novas 
pesquisas.24 Em pouco tempo, empresários começaram a monetizá-las, fun-
dando start-ups e programando aplicativos para ajudar gente comum a pôr 
em prática as descobertas da área. Foram seguidos por uma avalanche de ce-
lebridades, coaches pessoais e palestrantes motivacionais, todos ávidos para 
dividir o evangelho da felicidade. Segundo a Psychology Today, em 2000, o 
número de livros sobre felicidade publicados era de apenas cinquenta.25 Em 
2008, esse número tinha disparado para 4 mil. É claro que sempre houve in-
teresse na busca pela felicidade, mas essa atenção toda gerou impacto: desde 
meados dos anos 2000, o interesse na felicidade, medido segundo a quanti-
dade de pesquisas no Google, triplicou.26 “O atalho para qualquer coisa que 
você queira na vida”, escreveu a autora Rhonda Byrne em seu best-seller de 
2006, O segredo, “é ser e se sentir feliz agora!”27

E, no entanto, existe um enorme problema no frenesi da felicidade: ele 
não conseguiu cumprir sua promessa. Apesar de a indústria da felicidade 
continuar crescendo, como sociedade nunca fomos tão infelizes.28 Aliás, os 
cientistas sociais revelaram uma triste ironia — a busca da felicidade, na ver-
dade, torna as pessoas infelizes.29

Esse fato não deve surpreender estudantes da área humana. Os filósofos 
há muito questionam o próprio valor da felicidade. “É melhor ser um ser hu-
mano insatisfeito do que um porco satisfeito; melhor ser Sócrates insatisfeito 
do que um tolo satisfeito”,30 escreveu o filósofo do século xix John Stuart 
Mill. Ao que Robert Nozick, filósofo de Harvard do século xx, acrescentou: 
“E embora talvez seja melhor ser Sócrates satisfeito, tendo tanto felicidade 
como profundidade, abriríamos mão de certa felicidade a fim de obter a pro-
fundidade”.31

Nozick era um cético da felicidade. Inventou um experimento com pen-
samentos para enfatizar seu argumento. Imagine, disse Nozick, que você 
poderia viver em um tanque que “lhe daria qualquer experiência que dese-
jasse”. Parece algo saído de Matrix: “Neuropsicólogos bambambãs poderiam 
estimular seu cérebro de modo que você pense e sinta estar escrevendo um 
grande romance, ou fazendo uma amizade, ou lendo um livro interessante. 
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Durante todo esse tempo você estaria boiando em um tanque, com eletrodos 
ligados ao cérebro”. Ele pergunta então: “Será que você não deve se conectar 
a essa máquina para sempre, pré-programando suas experiências de vida?”.

Se a felicidade é de fato a meta principal da vida, a maioria das pessoas 
escolheria se sentir feliz dentro de uma bolha. Seria uma vida fácil, sem trau-
mas, tristezas e perdas... eternamente. Você poderia se sentir sempre bem, 
talvez até importante. Vez ou outra, poderia sair da bolha e decidir quais 
novas experiências gostaria que programassem na sua cabeça. Se estiver divi-
dido ou angustiado em relação à decisão de se conectar ou não, não deveria 
estar. “O que são alguns momentos de angústia”, Nozick indaga, “em compa-
ração com uma vida inteira de êxtase (se é essa sua opção), e por que sentir 
sequer um mínimo de angústia se sua decisão é a melhor?”

Se você escolhe viver no tanque e se sentir feliz a cada instante, em todos 
os momentos da sua vida, estará vivendo uma boa vida? É essa a vida que 
escolheria para si — para seus filhos? Se afirmamos que a felicidade é nosso 
maior valor na vida, assim como faz a maioria, a vida no tanque não saciaria 
todos os nossos desejos?32

Deveria. Porém, a maioria das pessoas diria não a uma vida agradável no 
tanque. A questão é: por quê? A razão de rejeitarmos a ideia de passar a vida 
no tanque, segundo Nozick, é que a felicidade que temos nele é vazia e ime-
recida.33 Você pode se sentir feliz no tanque, mas não tem nenhum motivo 
real para estar feliz. Pode se sentir bem, mas a vida não é boa de fato. Uma 
pessoa “boiando no tanque”, nas palavras de Nozick, é “uma bolha indefini-
da”. Não tem identidade, não tem planos ou objetivos que dotem sua vida de 
valor. “Não nos importamos somente com a forma como sentimos as coisas 
internamente”, conclui Nozick. “A vida não é só a sensação de felicidade.”

Antes de seu falecimento, em 2002, Nozick trabalhou com Martin Selig-
man e outros na formulação dos objetivos e do enfoque da psicologia positi-
va. Logo perceberam que a pesquisa voltada para a felicidade seria sedutora 
e cativaria a imprensa, e tomaram a decisão consciente de tentar evitar que 
o campo se tornasse o que Seligman chamou de “feliciologia”. Preferiram 
que a missão fosse jogar a luz da ciência sobre como as pessoas podem ter 
vidas profundas e satisfatórias. E ao longo dos últimos anos, foi exatamente 
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isso o que um número cada vez maior de pesquisadores andou fazendo. Têm 
olhado para além da felicidade na busca pelo que faz a vida valer a pena. Uma 
das principais descobertas foi a de que há diferença entre vida feliz e vida 
significativa.34

Essa distinção tem uma longa história na filosofia, que por milhares de 
anos viu dois caminhos para a boa vida.35 O primeiro é a hedonia, ou o que 
hoje chamamos de felicidade, seguindo os passos de Sigmund Freud.36 Se-
res humanos, ele disse, “lutam pela felicidade; querem se tornar felizes e 
continuar assim” — e esse “princípio do prazer”, como o denominou, é o 
que “decide o propósito da vida” para a maioria das pessoas. O filósofo da 
Grécia antiga Aristipo, aluno de Sócrates, considerava a busca do hedonismo 
a chave do bem-viver. “A arte da vida”, escreveu Aristipo, “está em aproveitar 
prazeres à medida que aparecem, e os prazeres mais fortes não são inte-
lectuais, tampouco são sempre morais.”37 Algumas décadas depois, Epicuro 
tornou popular uma ideia parecida, argumentando que a boa vida se baseia 
no prazer, que definiu como a ausência de dores corporais e mentais, como 
a ansiedade. Essa ideia entrou em declínio durante a Idade Média, mas sua 
popularidade ressurgiu no século xViii, com Jeremy Bentham, o fundador 
do utilitarismo. Bentham acreditava que a procura do prazer era nossa prin-
cipal força motriz. “A natureza pôs a humanidade sob a governança de dois 
mestres soberanos, a dor e o prazer”, ele ficou famoso por escrever. “Cabe 
somente a eles mostrar o que precisamos fazer, bem como determinar o que 
devemos fazer.”38

Alinhando-se a essa tradição, muitos psicólogos hoje definem a felicidade 
como um estado mental e emocional positivo. Uma ferramenta muito usada 
nas pesquisas das ciências sociais para avaliar a felicidade, por exemplo, é pe-
dir ao indivíduo que reflita com que frequência sente emoções positivas tais 
como orgulho, entusiasmo e atenção e com que frequência sente emoções 
negativas como medo, nervosismo e vergonha.39 Quanto maior a proporção 
de emoções positivas em relação às negativas, mais feliz é a pessoa.

Mas é claro que nossos sentimentos são fugazes. E, como a experiência 
com o pensamento de Nozick revelou, não são tudo. Podemos nos deleitar ao 
ler revistas de fofocas e sentir estresse ao cuidarmos de um parente enfermo, 
mas a maioria de nós concordaria que a última atividade é a mais relevante. 
Pode não dar uma sensação boa na hora, mas se nos esquivássemos dela mais 
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tarde nos arrependeríamos da decisão. Em outras palavras, vale a pena por-
que é significativo.

O sentido é o outro caminho rumo à boa vida,40 e é mais fácil de ser 
compreendido se nos voltarmos para o filósofo grego Aristóteles41 e seu con-
ceito de eudaimonia, a palavra do grego antigo para “prosperidade humana”. 
Eudaimonia volta e meia é traduzida como “felicidade”,42 e por isso não raro 
atribuem a Aristóteles a declaração de que a felicidade é o bem supremo e 
a meta principal de nossas vidas. Mas na verdade Aristóteles tinha palavras 
bem ríspidas para quem buscava o prazer e “a vida de fruição”.43 Ele os cha-
mava de “obsequiosos” e “vulgares”, argumentando que a rota agradável em 
direção à boa vida que ele acreditava que “a maioria dos homens” seguia era 
mais “adequada a bestas” do que a seres humanos.

De acordo com Aristóteles, a eudaimonia não é uma emoção positiva pas-
sageira. É algo que se faz. Para ter uma vida eudaimoníaca, segundo Aristóte-
les, é necessário que a pessoa cultive suas melhores qualidades, do ponto de 
vista tanto moral como intelectual, e faça jus ao seu potencial.44 Que tenha 
uma vida ativa, uma vida em que cumpra sua função e contribua para a so-
ciedade, uma vida em que se envolva com a comunidade, uma vida, acima de 
tudo, que atinja seu potencial em vez de desperdiçar seus talentos.

Psicólogos captaram a distinção de Aristóteles.45 Se a hedonia é defini-
da como “sentir-se bem”,46 argumentam eles, então a eudaimonia é definida 
como “ser e fazer o bem”47 — e como “buscar utilizar e desenvolver o que 
há de melhor em si”48 de um modo adequado aos “princípios mais arraiga-
dos da pessoa”. É a vida de uma pessoa de bom caráter. E gera dividendos. 
Conforme dizem três acadêmicos, “Quanto mais diretamente a pessoa almeja 
maximizar o prazer e evitar a dor, mais provável é que ela gere uma vida des-
tituída de profundidade, sentido e comunidade”.49 Mas quem escolhe buscar 
o sentido acaba tendo uma vida mais plena... e mais feliz.

É difícil, claro, medir em laboratório um conceito como o sentido, mas, 
segundo os psicólogos, quando as pessoas afirmam que suas vidas têm sen-
tido é porque três condições foram cumpridas: elas consideram suas vidas 
relevantes e dignas de valor — parte de algo maior; acreditam que suas vidas 
têm sentido; e sentem que suas vidas são guiadas por uma razão de ser.50 
Porém, certos cientistas sociais não creem que exista alguma diferença entre 
felicidade e sentido.51 Mas pesquisas sugerem que a vida com sentido e a vida 
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feliz não podem ser misturadas tão facilmente assim.52 As diferenças entre 
as duas foram demonstradas em um estudo de 2013, em que uma equipe 
de psicólogos encabeçada por Roy Baumeister, da Florida State University, 
perguntou a quase quatrocentos americanos de 18 a 78 anos se eram felizes e 
se achavam que suas vidas tinham sentido.53 Os cientistas sociais examinaram 
as respostas junto a outras variáveis, como níveis de estresse e padrões de 
gastos, e se os participantes tinham ou não tinham filhos. Descobriram que, 
embora a vida com sentido e a vida feliz coincidam sob certos aspectos e “se 
nutram uma da outra”, elas “têm algumas raízes essencialmente diferentes”.54

Baumeister e sua equipe perceberam que vida feliz é uma vida tranquila, 
em que nos sentimos bem na maior parte do tempo e passamos por pouco 
estresse ou preocupação. Também tem a ver com a boa saúde física e o poder 
de comprar as coisas necessárias e desejadas. Até aí, nada além do esperado. 
O surpreendente, no entanto, é que a busca da felicidade estava ligada ao 
comportamento egoísta — ser o “tomador” ao invés do “doador”.

“A felicidade sem sentido”, escreveram os pesquisadores, “caracteriza uma 
vida relativamente rasa, autocentrada ou até egoísta, em que as coisas vão 
bem, necessidades e desejos são facilmente saciados e obstáculos difíceis ou 
onerosos são evitados.”

Levar uma vida com sentido, por outro lado, correspondia a ser o “doa-
dor”, e sua característica definidora era a conexão e a contribuição para algo 
além de si. Ter mais sentido na vida se correlaciona a atividades como com-
prar presentes para os outros, cuidar de crianças e até mesmo discutir, o que 
os pesquisadores dizem ser um sinal de que se tem convicções e ideais pelos 
quais se está disposto a lutar. Como essas atividades exigem um investimento 
em algo maior, a vida significativa é associada a níveis mais altos de preocu-
pação, estresse e ansiedade do que a vida feliz. Ter filhos, por exemplo, é um 
atributo inconfundível de uma vida com sentido, mas esse fator é famoso por 
sua associação a níveis mais baixos de felicidade, um veredicto que se confir-
mou com os pais desse estudo.

Sentido e felicidade, em outras palavras, podem estar em conflito.55 Porém, 
pesquisas mostram que iniciativas relevantes também podem suscitar uma for-
ma mais profunda de bem-estar mais adiante. Essa foi a conclusão de um es-
tudo de 2010 feito por Veronika Huta, da Universidade de Ottawa, e Richard 
Ryan, da Universidade de Rochester.56 Huta e Ryan instruíram um grupo de 
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universitários a buscar ou sentido ou felicidade ao longo de um período de dez 
dias, fazendo ao menos uma coisa por dia para aumentar a eudaumonia ou a 
hedonia, respectivamente. No final de cada dia, os alunos participantes relata-
vam aos pesquisadores as atividades que tinham escolhido levar a cabo. Dentre 
algumas das mais populares informadas pelos alunos para exercer a condição 
do sentido estavam perdoar um amigo, estudar, pensar nos próprios valores e 
ajudar ou animar alguém. Aqueles sob a condição da felicidade, por outro lado, 
listaram atividades como dormir, jogar, fazer compras e comer doces.

Após o término do estudo, os pesquisadores contataram os participantes 
para ver como o bem-estar deles havia sido afetado. O que perceberam foi 
que os alunos no quesito felicidade tinham experimentado mais sentimentos 
positivos e menos negativos logo depois do estudo. Mas três meses depois a 
injeção de ânimo havia se dissipado. O segundo grupo de alunos — focados 
no sentido — não se sentiram mais felizes logo após o experimento, mas 
classificaram suas vidas como mais significativas. No entanto, passados três 
meses, a situação tinha mudado. Os alunos que buscaram o sentido declara-
ram se sentir mais “completos”, “inspirados” e “parte de algo maior que eles 
mesmos”. Também relataram sentir menos desânimo. A longo prazo, ao que 
parecia, buscar o sentido melhorava a saúde psicológica.

O filósofo John Stuart Mill não teria se surpreendido.57 “Só são felizes”, 
ele escreveu, “aqueles que têm a ideia fixa em algum outro objetivo que não 
a própria felicidade: a felicidade dos outros, o progresso da humanidade, até 
mesmo alguma forma de arte ou ocupação, abraçada não como meio, mas 
como um fim ideal em si. Mirando, portanto, em algo mais, eles acham a 
felicidade no caminho.”

Psicólogos como Baumeister e Huta fazem parte de um novo movimento 
crescente, que está basicamente reformulando nosso entendimento da boa 
vida. O trabalho deles mostra que a busca do sentido é bem mais satisfatória 
do que a busca da felicidade pessoal, e revela como as pessoas podem achar 
sentido em suas vidas.58 Através de seus estudos, tentam responder a grandes 
questões: será que cada um tem de achar o sentido por conta própria, ou 
existem certas fontes universais de sentido com que todos podemos contar? 
Por que o povo de certas culturas e comunidades é mais propenso a conside-
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rar sua vida significativa do que o de outras? Que efeito levar uma vida mais 
significativa tem sobre a nossa saúde? Como é que podemos achar sentido 
perante a morte — e, aliás, isso é possível?

A pesquisa deles reflete uma guinada mais ampla na nossa cultura. Por 
todo o país — e por todo o mundo — educadores, magnatas, médicos, polí-
ticos e gente comum começam a dar as costas para o evangelho da felicidade 
e a se concentrar no sentido. À medida que me aprofundava nas pesquisas 
psicológicas, eu começava a procurar essas pessoas. Nas próximas páginas, 
vou lhes apresentar alguns desses indivíduos incríveis. Vamos conhecer um 
grupo de entusiastas da era medieval que encontram satisfação na comuni-
dade idiossincrática que formam. Vamos saber da tratadora de animais de 
um zoológico o que dá sentido à sua vida. Vamos saber como um paraplégico 
usou uma experiência traumática para redefinir sua identidade. Vamos até 
seguir um ex-astronauta pelo espaço, onde descobriu sua verdadeira vocação.

Algumas dessas histórias são comuns. Outras são extraordinárias. Mas, ao 
seguir essas pessoas em busca da espiritualidade em suas jornadas, percebi 
que a vida de todas tinha algumas características importantes em comum, 
oferecendo um lampejo que a pesquisa agora confirma: existem fontes de 
sentido por todos os lados, e, ao explorá-los, todos podemos ter vidas mais 
ricas e mais satisfatórias — e ajudar os outros a fazerem a mesma coisa. Este 
livro revelará quais são essas fontes de sentido e como podemos aproveitá-las 
para aprofundarmos nossas vidas. No decorrer do caminho, saberemos quais 
são os benefícios de uma vida repleta de sentido — para nós mesmos, e para 
nossas escolas, ambientes de trabalho e a sociedade como um todo.

Ao entrevistar pesquisadores e ir atrás de histórias de pessoas procurando 
e encontrando sentido, me lembrei a todo momento dos sufistas que foram 
os primeiros a me lançarem nessa jornada. De modo geral, esses modelos de 
sentido levavam vidas modestas. Muitos lutaram em sua busca do sentido. 
Porém, a meta principal era tornar o mundo melhor para os outros. Um 
grande sufista disse uma vez que, se um dervixe dá apenas o primeiro passo 
no caminho da bondade e não segue em frente, ele não contribuiu para a 
humanidade se dedicando aos outros — e a mesma coisa pode ser dita sobre 
aqueles que se concentram em levar vidas com sentido. Eles transformam 
o mundo, de formas grandes ou pequenas, através da busca de propósitos e 
ideais nobres.
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Aliás, assim como novas descobertas científicas nos levaram de volta à 
sabedoria das ciências humanas, escrever este livro reafirmou as lições que 
aprendi quando criança, morando em um centro sufista. Embora os dervi-
xes tivessem vidas aparentemente normais como advogados, empreiteiros, 
engenheiros e pais, adotavam uma mentalidade voltada para o sentido que 
impregnava de significado tudo o que faziam— fosse ajudar a tirar a mesa de 
jantar ou cantar as poesias de Rumi e Attar, e viver segundo os ensinamen-
tos deles. Para os dervixes, a busca da felicidade pessoal não vinha ao caso. 
Preferiam focar constantemente em como ser úteis aos outros, como ajudar 
os outros a se sentirem mais felizes e mais plenos, e como estabelecer uma 
conexão com algo maior. Construíram vidas significativas — o que nos deixa 
apenas uma pergunta: como fazer o mesmo?

Poder_do_Sentido.indd   25 28/06/17   10:29


