
PRAZER, ALEGRIA
Ser afetado pela potência da alegria e reverberá-la na vida se 
revela um poderoso antídoto contra o avanço da depressão 
em todo o mundo

GNT



O mundo atual tem incansavelmente nos 

colocado diante de paradoxos inquietantes 

sobre o potencial humano de sentir e manter 

estados de alegria. Se, por um lado, o século 

XXI viu o florescer de um indivíduo ainda 

mais empoderado, fruto de conquistas 

sociais e avanços tecnológicos, por outro, 

parece ter nos colocado na 

contramão de uma vida realizada. 

Mas, afinal, de onde vem essa insatisfação? 

Como é possível encontrar mais alegria nos 

dias de hoje? Para além do senso comum, 

o que é alegria? De olho nos movimentos 

atuais da sociedade, este estudo se propôs 

a desvendar os mecanismos da filosofia 

da alegria para descobrir o que, de fato, 

é capaz de fazer brilhar os olhos das 

pessoas e levá-las a um estado 

pleno de contentamento.



O QUE É ALEGRIA

Assim como boa parte dos conceitos que nos regem, 

a alegria teve sua origem na filosofia moderna, sendo 

posteriormente incorporada ao uso popular. Entender 

os mecanismos da alegria pouco tem a ver com desvendar 

os segredos de uma vida feliz; é, acima de tudo, uma 

forma de conexão com a essência de nossa humanidade.

Isso porque a alegria nos dá a energia necessária para 

continuarmos a existir, resistir e agir no mundo.



O QUE É ALEGRIA

Para o filósofo Baruch de Espinoza (1632-1677), essa força 

que nos faz levantar, trabalhar, passear e interagir com os 

outros chama-se potência de agir. 

O tempo todo somos afetados pelo mundo ao nosso redor 

e podemos ganhar ou perder potência de agir a partir dos 

encontros com os quais nos deparamos. 

Seja de forma positiva ou negativa, #somostodosafetados.



O QUE É ALEGRIA

Pois bem. O afeto da alegria acontece justamente 

quando nosso corpo passa de um estado menos potente 

para um mais potente na relação com o mundo – a tristeza 

seria o movimento oposto, ou seja, a perda de potência de 

agir. Ambos são definidos como afetos primários, dos 

quais derivam todos os outros que sentimos.





A ESPERANÇA E O TEMPO DOS AFETOS

A busca pela alegria é o combustível que move a humanidade. 
Nesse sentido, somos um povo afortunado, tendo em vista a 

perspectiva do brasileiro em relação à felicidade e ao otimismo. 

70%
dos brasileiros se consideram felizes

5º lugar
é a posição do país entre os mais otimistas do mundo

Fonte: Barômetro Global de Otimismo, realizada pelo Ibope Inteligência.



A ESPERANÇA E O TEMPO DOS AFETOS

Porém, a mesma nação conhecida por seu povo caloroso é 
aquela com o maior índice de pessoas com depressão da 

América Latina e, ainda mais preocupante, a recordista 
mundial em prevalência de ansiedade.

11,5 milhões de pessoas
sofrem de depressão no Brasil

18,6 milhões de pessoas
sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade

o que representa

3x vezes +
do que a média mundial

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS), 2017



A ESPERANÇA E O TEMPO DOS AFETOS

Apesar de o Brasil ocupar posição de destaque, trata-se de um fenômeno global 

que chega a níveis cada vez mais alarmantes. A alegria e – mais amplamente – a 

felicidade hoje, principalmente nos moldes ocidentais, são “bens” escassos rela-

cionados à busca em satisfazer algo que falta, suprir o desejo de algo.

322 milhões
sofrem de depressão no Brasil

Fonte: OMS, 2015.

75,3 mil trabalhadores
foram afastados de suas atividades 

profissionais devido à depressão
Fonte: OMS, 2016.

Até

2020
será a doença mais incapacitante do mundo

Fonte: OMS



A ESPERANÇA E O TEMPO DOS AFETOS

Assim, se alegria é acima de tudo uma forma de conexão 
com nossa força vital – ao que a filosofia chama de 

desejo de viver –, o que será que deu errado?

Os afetos primários, a alegria e a tristeza, acontecem 
quando nosso corpo ganha ou perde potência de 

agir no contato com o mundo. 

Em outras palavras: estes afetos só se dão no instante 
vivido. É na interação das pessoas com o tempo 

presente que eles acontecem. 

Acontece que o modus operandi da sociedade atual, 
em vez de nos colocar no presente, está a todo o 

momento nos deslocando do tempo. 



A ESPERANÇA E O TEMPO DOS AFETOS

Como resultado, o mundo nos enche do afeto da esperança, 
em outras palavras, o desejo de ser, ter e estar além ou 

diferente do que se é ou tem.

Assim, cria-se um bug em nossa sociedade: enquanto as pessoas 
buscam alegria, que é o ganho de potência por conta de algo vivido 

no presente, o mundo oferece esperança, que gera uma falsa 
sensação de ganho de potência por conta de algo imaginado. 

Trata-se de uma falsa sensação, pois a esperança traz consigo 
a instabilidade do medo. Em outras palavras: a esperança e 

o medo são faces da mesma moeda. 

É claro que sem a esperança torna-se complicado viver. 

Contudo, o potencial positivo da esperança vem sendo explorado 
de modo a servir aos interesses de uma sociedade que tem como 

objetivo principal a produtividade das pessoas, e não a sua alegria.





BUGS AFETIVOS E A SOCIEDADE DO DESEMPENHO

Desde a Revolução Industrial, a sociedade 
opera sob a lógica da produtividade. 

“time is money”!



BUGS AFETIVOS E A SOCIEDADE DO DESEMPENHO

A sociedade do século XXI é focada em 

desempenho. No lugar do uso de 

palavras como “proibição”, “mandamento” 

ou “obrigação”, entram “projeto”, 

“iniciativa” e “motivação”. Enquanto 

no passado o exercício de nossa 

individualidade era limitado por regras 

claras, o mundo atual opera sob a lógica 

da positividade.



BUGS AFETIVOS E A SOCIEDADE DO DESEMPENHO

No entanto, discursos motivacionais como o de Obama, 

assim como tantos outros reforçados, principalmente, pela 

indústria do entretenimento e da publicidade escondem 

também um caráter negativo.

Somos levados a acreditar que esperança é sinônimo de alegria, 
que o sentimento positivo de sonhar e acreditar em alcançar 
uma realidade diferente da nossa é igual a se sentir alegre. 

Mas, por essência, a esperança não é alegria. Como a alegria 
só se dá na realização, passamos a maior parte do tempo 

em um estado frágil de contentamento.



BUGS AFETIVOS E A SOCIEDADE DO DESEMPENHO

A esperança será sempre esperança enquanto ela não se realiza. 
Se o fato imaginado se concretiza, existem dois afetos possíveis: 

alegria 
(quando a realização iguala ou supera o imaginado)

ou
tristeza 

(quando há a frustração)

Contudo, é difícil acreditar na ideia de que basta apenas querer e 
todos nós chegaremos lá. Criam-se expectativas tão altas que somos

 incapazes de valorizar o que está diante de nós e encontrar momentos 
que nos levem à tão valiosa potência de agir.





PRAZER, ALEGRIA

Pois, então, como é possível encontrar mais alegria se hoje 

vivemos a maior parte do tempo na esperança de algo, 

deslocados do presente? Será que é tão difícil se deixar 

afetar pelo mundo tal qual ele é?

ALEGRIA E TRISTEZA        VS.      ESPERANÇA E TEMOR



PRAZER, ALEGRIA

Do lado mais sinuoso da estrada da vida, estão os afetos 

da alegria e da tristeza. Do outro lado da estrada, estão 

os afetos da esperança e do temor. 

Qual desses caminhos você escolheria tomar? 

Indo além da teoria, a seguir, traçaremos alguns 

caminhos que, se percorridos, podem se tornar aliados 

na reconciliação das pessoas com o instante presente, 

contribuindo assim para o encontro do tão poderoso 

afeto da alegria.



PRAZER, ALEGRIA

CAMINHO 1
#licençaparadesacelerar

Dizer “prefiro não fazer” ou “não posso lidar com 
isso agora” são atitudes de resistência e de 
reconexão com a própria humanidade. 

Estar em sintonia com o instante presente é 
ter mais chances de ser afetado pela alegria.

Se Nietzsche estivesse vivo hoje, ele diria: 

- FOMO
+ JOMO

A expressão “joy of missing out”, ou “prazer 
em ficar de fora”, preza pelos momentos de 
contemplação e atenção plena para uma tarefa, 
sempre que possível. Saber o que é e o que não 
é possível de se fazer – e estar bem resolvido 
com isso – é uma forma de reconexão com a 
realidade. E se há reconexão com a realidade, 
há mais chances de viver alegria.



PRAZER, ALEGRIA

CAMINHO 2
#vidalevaeu

A lógica da produtividade em que estamos 
inseridos nos coloca o tempo todo no “modo 
roteirizado”. 

Viver em roteiros nos permite ter controle 
sobre o que está por vir e aumenta as 
chances de cumprir tudo aquilo que é 
proposto.

O problema é que, ao atuar desse modo 
em excesso, criamos barreiras para que o 
acaso entre em nossas vidas. O acaso é 
fundamental, pois é uma das formas mais 
ricas de nos conectar com o presente, com o 
que acontece no mundo naquele momento e, 
logo, nos levar ao afeto da alegria. Não há no 
acaso qualquer expectativa ou esperança. 



PRAZER, ALEGRIA

CAMINHO 3
#rirpranãochorar

A vida em sociedade é um grande sistema de 
expectativas e regras. Quando estamos no 
palco da sociedade, fazemos de tudo para 
atender ao que é esperado de nós. Essas regras 
tentam garantir ao máximo nossas chances de 
sermos pessoas incríveis, de sucesso garantido. 

No palco social, mostramos o que a sociedade 
espera que sejamos; já nos bastidores, somos 
nós mesmos. 

Para a filosofia e para a arte, enquanto o drama 
engrandece o ser humano, a comédia mostra a 
verdade. Se a alegria é estar conectado ao 
presente, nada melhor do que o humor para nos 
reconectar com as nossas verdades.



AQUI, AGORA

Chegamos a um ponto crítico no qual nem os interesses de 

produtividade da sociedade estão sendo atendidos e muito 

menos o desejo de viver das pessoas e sua busca pela alegria.

A cada história contada, a cada realidade exibida, há o potencial de 

um convite para se abraçar o que a vida oferece no momento em que 

ela acontece. Como diria o escritor japonês Haruki Murakami em 

seu livro “Ka�a à Beira-Mar” (2002), “o presente puro é o progresso 

contínuo do passado que morde o futuro. Na verdade, todas as 

sensações já são memórias”. 

E se não formos capazes de nos agarrar a este instante puro, 

viveremos para sempre à margem de nosso tempo.
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