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A felicidade 
desejada

A ciência se debruça 
em entender como 
o cérebro reage às 
emoções e investe em 
trabalhos e pesquisas 
desenvolvidos em 
diversos países que 
avaliam a felicidade  

Camila Ferreira Vorkapic, 
é doutora em Psicologia 
(UFRJ) com Pós-Doutorado 
em Neurofisiologia (UFS). É 
pesquisadora do Laboratório 
de Biociências da Motricidade 
Humana (LABIMH|Unit) e 
Coodenadora da Rede de 
Estudos Interdisciplinares 
em Neurociências (Sergipe). 
Cofundadora do www.
olharpradentro.com.
br, um projeto sobre 
autoconhecimento, 
mindfulness e práticas 
contemplativas.

por Camila Ferreira Vorkapic
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A felicidade é uma ha-
bil idade? A conver-
gência de pesquisas 
neurocientíf icas de 

ponta com a sabedoria de antigas 
tradições contemplativas sugere 
que a fel icidade é um produto de 
habil idades que podem ser me-
lhoradas através de treinamentos 
específ icos, como o cultivo de 
emoções positivas, paz interior e 
pequenas atitudes altamente ef i-
cazes, que exemplif icam como a 
transformação da mente afeta o 
cérebro. O objetivo aqui é ensi-
nar, na prática, como a neuroci-
ência pode ajudar uma pessoa a 
ser mais equânime e fel iz .

O que é felicidade? A felicida-
de tem sido há muito tempo tema 

de poemas, cinema, filosofia, arte 
e, recentemente, ciência. A temá-
tica de pesquisa “ciência da felici-
dade” consiste em identificar não 
só áreas do cérebro relacionadas às 
emoções positivas, mas estratégias 
de treinamento que nos permitem 
acionar tais áreas e remodelar nos-
so cérebro e comportamento.

De acordo com o economista 
e ex-conselheiro do governo bri-
tânico, Lord R ichard Layard, que 
conduziu um estudo inovador na 
Escola de Economia de Londres 
(LSE), grande parte do sofrimento 
humano advém dos problemas de 
relacionamentos e doenças (men-
tais e f ísicas) ao invés de dinheiro 
e pobreza. O economista diz que 
o estudo, denominado “As origens 

da felicidade”, mostrou que, ape-
sar de um aumento na média dos 
salários ao redor do mundo nos úl-
timos 50 anos, as pessoas se torna-
ram mais infelizes. O autor define 
felicidade como “sentir-se bem e 
gozar a vida”.

É possível treinar o cérebro  
com estratégias que permitam  
o aumento das manifestações  

benéficas e a redução das negativas, 
mas para isso é preciso compreender 

como funciona o grande maestro  
do corpo e da mente

A influência da 
nEURoCIênCIA 
nas emoçõeS 
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Hoje em dia é 
inimaginável que grande 

parte das pessoas 
não esteja conectada 
durante boa parte das 
horas do dia e é difícil 

lidar com isso 

A ciência tem obser vado, 
cada vez mais, uma íntima rela-
ção entre o treinamento de de-
terminados comportamentos e o 
aumento proposital de ativ idades 
em certas áreas do cérebro (neu-
roplasticidade) e as def inições 

de fel icidade, segundo f i losof ias 
orientais como o budismo, con-
forme declaração do próprio Da-
lai Lama:

“Através da mobil ização dos 
pensamentos e da prática de 
novos padrões de pensamento, 

podemos remodelar nossos neu-
rônios e mudar a maneira como 
nossa mente trabalha”.

“A fel icidade é determinada 
muito mais pelo estado mental do 
que por eventos externos”, Dalai 
Lama X I V, A Arte da Felicidade .

A união de pesquisas 
neurocientíficas com sabedoria 
de antigas tradições indica que 

a felicidade é um produto de 
habilidades que podem ser 

melhoradas



d o s s i ê

38       psique ciência&vida www.portalespacodosaber.com.br

ramificação do nervo vago, que 
suporta o sistema de engajamento 
social, exclusivo dos mamíferos.

À medida que o cérebro foi evo-
luindo, foram desenvolvidas tam-
bém capacidades para se preencher 
nossas três necessidades básicas – 

segurança, satisfação e conexão 
– através dos três sistemas 

chamados operantes, que 
têm por objetivo: evitar 
algo prejudicial (segu-
rança), abordar a recom-
pensa (satisfação) e se 
conectar a outros indiví-

duos (conexão).
Nosso cérebro está, a 

todo tempo, tentando preen-
cher essas três necessidades. Por 
exemplo, quando evitamos passar 
num sinal vermelho (segurança), 
no restaurante ao escolhermos 
algo que seja bom (recompensa) 
ou quando ligamos para um ami-
go (conexão).

À medida que  
o cérebro foi  
evoluindo, foram 
desenvolvidas também 
capacidades para se 
preencher as três 
necessidades básicas 
– segurança, satisfação 
e conexão – através 
dos três sistemas 
chamados operantes

Para entender, no entanto, 
como treinar o cérebro com es-
tratégias que permitam o aumen-
to de emoções positivas e a redu-
ção de afetos negativos, é preciso 
primeiro compreender como fun-
ciona o grande maestro do corpo 
e da mente.

Modos operacionais

O cérebro humano foi desen-
volv ido em três estágios, 

que estão associados às fases 
evolutivas de répteis, mamíferos 
e primatas. Esses três “tijolos de 
construção” ou camadas foram 
sendo adicionados de bai xo 
para cima, respeitando a 
evolução dessas clas-
ses: tronco, subcór-
tex (emoção, moti-
vação e conexões 
sociais) e córtex 
(raciocínio abs-
trato, ref lexão, 
atenção, habil ida-
des sociais, empatia, 
planejamento, l ingua-
gem etc.). 

Ao mesmo tempo, 
também foi sendo desenvol-
vido o SNA (sistema nervoso 
autônomo), junto com o impor-
tante nervo vago e as ramificações 

para o sistema nervoso parassim-
pático (SNP) (ramificação mais 
antiga), simpático (SNS) (ramifi-
cação mais nova) e a mais recente 

 para saber mais 

Em O Cérebro e a Felicidade: como Treinar sua Mente para Atrair Sereni-
dade, Amor e Autoconfiança (2015), Rick Hanson explica que o melhor 

caminho para a felicidade, segundo a ciência, é lidar, o quanto possível, 
com as situações da vida através do modo responsivo e conter o modo 
reativo quando ele aparecer. Desse modo, estamos usando a mente para 
mudar o cérebro para melhor, o melhor conceito de neuroplasticidade. O 
autor ensina ainda algumas estratégias para fazer isso acontecer e desen-
volver um viés responsivo. Estratégias: 1- Internalizar repetidamente expe-
riências positivas, aumentando a força interior para encarar os desafios sem 
medo e frustração e prevenindo experiências negativas. Isso nos mostra 
que estamos bem e que há sempre terreno para alegria e gratidão; 2- Usar 
o chamado “velcro” nas experiências positivas, isto é, fazer com elas fiquem 
“grudadas” em nossa mente. Desse modo, seu corpo se tornará mais re-
siliente e sua mente mais centrada no contentamento e paz, fazendo com 
que se recupere rapidamente de experiências negativas; 3- Em função da 
neuroplasticidade dependente de experiências, essas experiências positi-
vas são um método poderoso para transformar o cérebro. Recomenda-se, 
então, incorporarmos o sentimento de segurança, satisfação ou conexão, 
estimulando circuitos cerebrais responsivos e fortalecendo-os. 

LIVRo ExPLICA o MELHoR CAMInHo 
para Se Chegar à FeliCidade

É importante identificar não só 
áreas do cérebro relacionadas 

às emoções positivas, mas 
estratégias de treinamento que 

permitam acionar essas áreas
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O cérebro sempre tenta preencher as três 
necessidades: quando evitamos passar num sinal 
vermelho (segurança), no restaurante, ao pedirmos 
algo que seja bom (recompensa), ou quando 
ligamos para um amigo (conexão)

Para preencher as necessida-
des básicas essenciais à manuten-
ção da v ida e perpetuação da es-
pécie, o cérebro responde a dois 
sistemas operacionais: o modo 
responsivo e o reativo. Cada sis-
tema operacional tem seu con-
junto de habil idades, ativ idades 
mentais e comportamentos e são 
eles que dirigem todo o show de 
duas maneiras bem diferentes.

Imagine um dia bom: você 
acorda se sentindo bem, toma café, 
planeja seu dia deitado na cama 
levemente relaxado e vai para o 
trabalho, sem deixar que o tráfe-
go pesado e os outros motoristas 
o perturbem. Você pode não estar 
100% satisfeito com seu trabalho, 
mas hoje você tenta enfatizar a 
sensação de que alcançou algo, de 
que completará suas tarefas. No 

• Escapar do sofrimento •
o budismo é uma filosofia que se 

baseia nos ensinamentos do Buda 

Sakyamuni, que nasceu com o nome 

de Sidarta gautama, na Índia, em uma 

região que hoje pertence ao Nepal. 

o centro da doutrina são as Quatro 

nobres Verdades e o nobre Caminho 

de oito passos. o objetivo principal 

é escapar do sofrimento. os ensina-

mentos básicos são: evitar as ações 

não virtuosas, fazer o bem e dominar 

a própria mente.

que se conecta a outros também 
muda para o modo responsivo, 
evocando intimidade, compai-
xão, genti leza e amor.

Cérebro verde

O neurocientista R ick Hansen, 
autor do best-seller O Cére-

bro de Buda (2009), chama esse 
modo operacional de “cérebro ver-
de”, no qual preenchemos nossas 
necessidades sem que estas se tor-
nem agentes estressores. Quando 
nosso cérebro não é perturbado 
por ameaça, perda ou rejeição, ele 
reside no modo responsivo, envol-
vendo neurotransmissores, como 
ocitocina e opioides naturais, e 
regiões como o córtex cingulado 
subgenual e o SNP. A boa notícia é 
que essa é a nossa casa. É isso que 
somos essencialmente.

 Quando o cérebro está no 
modo responsivo, ele diz ao cor-
po para conser var energia e se 
autorreparar. Nossos ancestrais 
desenvolveram esse modo para 
prevenir, gerenciar e se recuperar 

im
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Para Lord Richard Layard, grande parte 
do sofrimento vem dos problemas de 
relacionamentos e doenças (mentais e físicas) 
ao invés de dinheiro e pobreza

caminho de volta, seu parceiro(a) 
pede que compre ovos. Não é o 
que mais gosta de fazer depois de 
um dia de trabalho, mas você lem-
bra que são só alguns minutos que 
perderá. Então, chega em casa e 
espera ansioso pelo seu programa 
preferido de televisão.

Agora imaginemos o mesmo 
dia numa abordagem comple-
tamente diferente. Ao acordar, 
você logo se lembra de que deve 
seguir para um trabalho insatis-
fatório. No caminho, se depara 
com tráfego pesado e lentidão, 
aumentando a ansiedade e o es-
tresse. Depois de um dia fazendo 
o que não gosta, seu parceiro(a) 
ainda precisa que passe em um 

mercado provavelmente lotado, o 
que o dei xa mais irr itado.

Nesses dois dias imaginários, 
as mesmas coisas aconteceram, 
a única diferença foi a maneira 
como o seu cérebro l idou com 
as situações. Temos dois modos 
de l idar com as situações: o res-
ponsivo e o reativo. Quando nos 
sentimos seguros, o sistema que 
evita o prejudicial entra no modo 
responsivo, trazendo calma, paz 
e rela xamento. Quando nos sen-
timos satisfeitos, o sistema que 
aborda o prazeroso muda para 
o modo responsivo, trazendo os 
sentimentos de gratidão, alegria 
e contentamento. E quando nos 
sentimos conectados, o sistema 
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Para preencher as necessidades básicas  
essenciais à manutenção da vida e perpetuação 
da espécie, o cérebro responde a dois sistemas 
operacionais: o modo responsivo e o reativo

de momentos de estresse. Por 
exemplo, endorf inas e óx ido ní-
trico, que são l iberados quando o 
cérebro verde entra em ação, aju-
dam a matar micro-organismos, 
al iv iam a dor e reduzem a inf la-
mação. Esse modo salutogênico 
promove boa saúde. O modo res-
ponsivo evoluiu para ser praze-
roso, para que nossos ancestrais 
fossem motivados a procurá-lo. 

Segundo Hanson, quando 
o cérebro verde entra em ação, 
nossas redes neurais não estão 
mais em estado de perturbação 
e o hipotálamo se torna menos 
ativo, assim como nossa sensação 
de falta, de pressão e demanda 
e, consequentemente, preocupa-
ções, irr itabil idade, decepções e 
dor. À medida que nos sentimos 
mais seguros e fortes, realizados, 
respeitados e gratos, consegui-
mos também ser mais compas-
sivos e generosos com outros. 
Desse modo, nossas necessidades 
mais básicas são preenchidas. As-
sim, o estado natural de repouso, 

torna muito vulneráveis a sermos 
perturbados e colocados no modo 
reativo. Quando nos sentimos 
apreensivos, exasperados, empur-
rados em direções diferentes, re-
jeitados ou criticados, isso pertur-
ba o equilíbrio saudável do modo 
responsivo e engatilha o modo 
reativo, o chamado “cérebro ver-
melho”, que evoluiu para ajudar 
nossos ancestrais a escapar de pre-
dadores, achar comida e proteger 
os f ilhotes a todo custo.

Segundo Hanson, na zona 
vermelha, a amígdala manda uma 
mensagem de alarme para o hipo-
tálamo, para que este libere diferen-
tes hormônios do estresse, e para o 
sistema nervoso simpático (SNS), 
para que este nos deixe em modo de 
superalerta – luta ou fuga (se hou-
ver histórico de trauma, a amígda-
la também pode, contrariamente, 

• Exercícios •
Em tempos antigos e em ambientes 

selvagens, o exercício regular sem-

pre foi considerado bom e aceito 

como grande elemento de ajuda 

no processo de limpar do corpo o 

cortisol relacionado ao estresse. No 

entanto, o estilo de vida sedentário 

permite que esse cortisol continue 

circulando, aumentando a reatividade 

num círculo vicioso. tudo isso colo-

ca o cérebro em modo alerta cons-

tantemente. Quando isso acontece, 

algo está errado.

o modo responsivo, é a base para 
a recuperação psicológica, bem-
-estar, saúde, relações positivas e 
todo o potencial humano. E toda 
vez que damos mais importância 
às experiências positivas, fortale-
cemos os substratos neurais des-
se modo operacional. 

Sistemas neurais

Por outro lado, há um modo 
que evoluiu para manter nos-

sos ancestrais vivos quando ame-
açados ou rejeitados: o modo re-
ativo. Sistemas neurais múltiplos 
estão constantemente escanean-
do qualquer sensação de algo er-
rado, qualquer sensação de não 
estarmos preenchendo nossas ne-
cessidades básicas – segurança, 
satisfação e conexão. Enquanto o 
modo responsivo é nosso estado 
de repouso, o viés negativo nos 

O estudo de Layard mostrou que, apesar de um aumento na média dos salários nos últimos 50 anos, 
as pessoas se tornaram mais infelizes
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O neurocientista  
Rick Hansen,  
autor do best-seller  
O Cérebro de Buda, 
chama o modo 
operacional de 
“cérebro verde”, no 
qual são preenchidas 
as necessidades sem 
que estas se tornem 
agentes estressores

ativar de modo extremo o sistema 
nervoso parassimpático (SNP) e 
dar início a um estado de hipoaler-
ta, causando congelamento, parali-
sação e dissociação).

Esses mesmos circuitos neu-
rais que nossos ancestrais usavam 
para sobrevivência são ativados 
em nosso cérebro quando nos pre-
ocupamos com dinheiro, traba-
lho, pressões diversas ou dores. 

Nesse estado perturbado – 
alostático –, as fontes corporais 
se exaurem, o sistema imunoló-
gico f ica em suspensão, a adrena-
l ina e o cortisol inundam a cor-
rente sanguínea e na nossa mente 
permanecem apenas medo, frus-
tração e ansiedade. 

O modo reativo foi feito para 
durar pouco, devendo retornar 

rapidamente ao nosso estado de 
repouso. Por mais desagradáveis 
que sejam essas experiências, con-
tanto que sigam um modelo evolu-
cionário – rápidas, infrequentes e 
moderadas –, elas não terão conse-
quências duradouras. Mas, infeliz-
mente, muito da vida moderna vio-
la esse modelo antigo. Mesmo que 
a maioria das pessoas não seja ex-
posta a pressões intensas de fome, 
predação e conf litos letais, lida-
mos constantemente com estresso-
res leves e moderados, como fazer 
muitas coisas simultaneamente, 
processar uma enorme quantida-
de de informações e estimulações 
ao mesmo tempo, correr para lá e 
para cá e trabalhar longos perío-
dos, com quase nenhum tempo de 
recuperação entre essas atividades.

E devido ao viés negativo, es-
sas experiências são rapidamente 
codif icadas nas estruturas neu-
rais. Ao mesmo tempo, as reações 
corporais ao estresse interrom-
pem a recuperação e a renovação 
do corpo. As sensações desagradá-
veis do cérebro vermelho são um 
sinal de que devemos fugir desse 
modo o mais rápido possível, as-
sim como evitá-lo, se possível.

Muitos transtornos psicoló-
gicos envolvem tais reações. Por 
exemplo: - ansiedade generaliza-
da e social, agorafobia, transtorno 
de estresse pós-traumático, TOC, 
transtorno dissociativo e pâni-
co = sistema de evitação; - abu-
so de substâncias, dependência e 
adicção = sistema de abordagem; 
- apego inseguro, narcisismo, per-
sonalidade borderline, comporta-
mento antissocial e consequências 
de abuso e negligência infantil = 
sistema de conexão.

O fardo cumulativo das expe-
riências reativas (carga alostática) 
aumenta a inf lamação, enfraque-
ce o sistema imune e desgasta o 
cardiovascular. No cérebro, causa 
atrofia aos neurônios do córtex 
pré-frontal (CPF) e do hipocampo, 
prejudica a mielinização e reduz a 
síntese de neurotrofinas.im
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Dalai Lama: “Através da mobilização dos pensamentos podemos remodelar nossos neurônios e mudar 
a maneira como nossa mente trabalha”
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Coletânea de estudos  
que se transformou no  
livro Upward Spiral, do 
neurocientista Alex Korb,  
mostra como o cérebro  
reage às emoções e de  
que forma a ciência  
pode ajudar as  
pessoas a  
serem mais 
felizes 

O que 
acontece 
quando 
EMOçõES 
diferentes  
são 
EvOCADAS?



psique ciência&vida       43

Pesq
uisas fo

cam
 na felicid

ad
e 

www.portalespacodosaber.com.br

im
ag

en
s:

 1
23

rf
 e

 s
hu

tt
er

st
oc

k

A era virtual – a era das 
imagens e fantasias 

ancoradas em telas de olhar 
a si mesmo – estreitou as 
relações entre pessoas de 

toda parte do mundo

Uma coletânea de estu-
dos recentes apresen-
tados no livro Upward 
Spiral (2015) (ainda 

sem tradução para o português), do 
neurocientista Alex Korb, da Uni-
versidade da Califórnia (UCLA), 
nos Estados Unidos, mostra o que 
acontece com nosso cérebro quan-
do emoções diferentes são evocadas 
e como a ciência pode nos ajudar a 
sermos mais felizes.

Vergonha e orgulho

Às vezes, parece que nosso cére-
bro simplesmente não quer que 

sejamos felizes, não é? Já reparou 
como emoções como vergonha e 
culpa parecem ser autoindulgentes? 
De acordo com pesquisadores ale-
mães, liderados pela psicóloga Petra 
Michl, da Universidade Ludwig-Ma-
ximilians de Munique, na Alemanha 
(2014), isso acontece porque tais 
sentimentos ativam nosso centro 
de recompensa no cérebro. Apesar 
das diferenças, orgulho, vergonha e 
culpa ativam circuitos neurais simi-
lares, incluindo o córtex pré-frontal 
dorsolateral (CPFDL), amígdala, ín-
sula e núcleo acumbente. Interessan-
temente, o orgulho é o sentimento 
que ativa de modo mais poderoso es-
sas regiões, com exceção do núcleo 
acumbente (área central do sistema 
de recompensa), onde culpa e ver-
gonha ganham (a autoindulgência). 
Isso explica por que é tão atraente o 
sentimento de culpa e vergonha que 
sentimos. A solução? Evoque a per-
gunta: pelo que sou grato? A grati-
dão ativa os sistemas dopaminérgico 
no tronco encefálico e serotoninér-
gico no córtex cingulado anterior, 
nos forçando a enfatizar aspectos 
positivos da nossa vida.

Parece, mas não é

Você se preocupa demais? À pri-
meira vista, do ponto de vista do 

cérebro, parece uma coisa boa, afinal 

você está tentando solucionar aque-
le problema, mesmo que apenas em 
forma de ruminação mental. É como 
se o cérebro dissesse “pelo menos es-
tou tentando fazer algo a respeito”. 
Segundo a pesquisadora Lisa Shin, 
da Universidade Tufts, em Medford, 
nos Estados Unidos (2001), na verda-
de, preocupar-se ajuda a “acalmar” o 
sistema límbico através do aumento 
da atividade do córtex medial pré-
-frontal e redução da atividade da 
amígdala. Isso pode parecer con-
traintuitivo, mas apenas mostra que 
se você estiver se sentindo ansioso, 
fazer algo sobre isso – mesmo que 
seja preocupar-se – é melhor do que 
não fazer nada. Mas, cuidado, preo-
cupação demais aumenta a ansiedade 
e a liberação de hormônios do estres-
se, como o cortisol.

Rotular é preciso

Está se sentindo mal? Tudo bem, 
apenas dê a esse sentimento 

ruim um nome. Tristeza? Ansie-
dade? Raiva? Não importa, apenas 
rotule-o. É simples assim. Em um 
estudo de imagem liderado pelo dr. 
Matthew Lieberman, da UCLA, inti-
tulado “Colocando sentimentos em 
palavras” (2007), os participantes vi-
ram imagens de pessoas com expres-
sões faciais emocionais. De modo 

Segundo Alex Korb, tomar decisões inclui a criação 
de intenções, e todas as partes de um mesmo 
circuito neural se engajam de modo positivo
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Apesar das diferenças existentes entre  
os três elementos, orgulho, vergonha  
e culpa ativam circuitos neurais similares, 
incluindo o córtex pré-frontal dorsolateral, 
amígdala, ínsula e núcleo acumbente

presumível, as amígdalas dos parti-
cipantes ativavam-se em resposta às 
emoções das imagens. Mas, quando 
pediam que nomeassem essas emo-
ções, o córtex pré-frontal ventrolate-
ral (CPFVL) era ativado fortemente 
e reduzia a ativação da amígdala. Em 
outras palavras, reconhecer cons-
cientemente as emoções reduz o im-
pacto delas. Por outro lado, suprimir 
as emoções não funciona e pode sair 
pela culatra. O estudo também mos-
trou ativação significativa do sistema 
límbico durante a supressão de emo-
ções, mesmo quando os sujeitos pa-
reciam estar bem. Para reduzir essa 
ativação, bastava que os voluntários 
usassem algumas palavras para des-
crever a emoção, idealmente, lingua-
gem simbólica (metáforas, métrica e 
simplificação da experiência). Isso 
exige ativação do córtex pré-frontal 
(CPF), o que reduz a ativação do 

• Abraço •
Um dos conselhos é abraçar. e não 

aceite abraços rápidos e pequenos, 

mas longos e carinhosos. abraços 

longos liberam ocitocina e reduzem a 

atividade da amígdala. alguns autores 

afirmam que receber cinco abraços 

por dia durante quatro semanas au-

menta a felicidade. Não tem ninguém 

para abraçar agora? Sem problemas, a 

neurociência diz que você pode fazer 

uma massagem. massagens aumentam 

em 30% a liberação de serotonina, de 

dopamina e reduzem a liberação de 

hormônios do estresse. 

sistema límbico e consequentemen-
te o impacto das emoções negativas.

Tome uma decisão

Já teve a sensação de que, após to-
mar uma decisão, você finalmente 

deu paz para o seu cérebro? Não é 
por acaso. A neurociência mostra que 
tomar uma decisão, além de ajudar a 
resolver o problema, reduz de forma 
significativa a preocupação e a an-
siedade. Segundo Alex Korb, tomar 
decisões inclui a criação de intenções 
e o estabelecimento de metas – e to-
das as partes de um mesmo circuito 
neural no córtex pré-frontal (CPF) se 
engajam de modo positivo, reduzindo 
a preocupação e a ansiedade. Tomar 
decisões também reduz a atividade do 
estriado, que normalmente “nos em-
purra” em direção a impulsos negati-
vos e rotinas. Além disso, tomar deci-
sões muda sua percepção do mundo, 
aumentando a flexibilidade cognitiva 
(procura por soluções) e reduzindo a 
atividade do sistema límbico.

Entretanto, tomar decisões é algo 
difícil. Que tipo de decisões devemos 
tomar? Mais uma vez a neurociência 
tem a resposta. Simplesmente, uma 
decisão boa o bastante. Não deve-
mos suar a camisa tentando tomar a 
decisão 100% melhor, pois a tentati-
va de perfeição leva ao estresse e nos 
faz sentir fora de controle. Ainda se-
gundo Korb, tentar a perfeição leva a 
um aumento exagerado de atividade 
do córtex pré-frontal ventrolateral 
(CPFVL) apenas para o processo de 
tomada de decisão. Em contraste, 
reconhecer que “bom o bastante” é 
“bom o bastante” ativa mais as áreas 
dorsolaterais do córtex pré-frontal, o 
que nos faz sentir mais em controle. 
Então, ao tomar uma decisão boa o 
bastante seu cérebro sente que tem o 
controle, e essa sensação reduz o es-
tresse e aumenta a atividade no siste-
ma de recompensa (prazer).

Quer a prova disso? Tomemos 
como exemplo a cocaína. Em um 

Preocupar-se ajuda a “acalmar” o sistema límbico através do aumento da atividade do córtex medial 
pré-frontal e redução da atividade da amígdala
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O orgulho é o 
sentimento que 
ativa de modo mais 
poderoso os circuitos 
neurais, com exceção 
do núcleo acumbente 
(área central do sistema 
de recompensa),  
onde culpa e  
vergonha ganham  
(a autoindulgência)

estudo recente (2015), pesquisado-
res do Departamento de Psicologia 
da Universidade de Minnesota, nos 
Estados Unidos, deram a dois ratos 
injeções de cocaína. O rato A tinha 
que puxar uma alavanca. O rato B 
não precisava fazer nada. Alguma di-
ferença? O rato A experimentou um 
aumento significativo de dopamina 
no sistema de recompensa. 

Qual a explicação para essa di-
ferença? Segundo o coordenador 
do estudo, dr. Lidan Gu, quando 
tomamos uma decisão baseada em 
um objetivo e depois o atingimos, 
nos sentimos muito melhor do que 
se aquilo acontecesse por acaso. E 
isso responde o mistério sobre por 
que se arrastar para a academia é 
tão difícil. Se você vai porque sen-
te que “deve” ou “precisa”, então 
não é bem uma decisão voluntá-
ria, e seu cérebro não experimenta 
prazer, apenas estresse. E essa não 
é uma maneira certa de construir 
um bom hábito de exercício. O mais 
interessante é que se você se forçar 
a fazer exercícios, não experimenta 
os mesmos benefícios, porque sem 
uma escolha o exercício também 
é uma fonte de estresse. A ciência 
por trás da tomada de decisão nos 
ensina que não apenas escolhemos 
o que gostamos, mas gostamos de 
escolher, e isso faz bem ao cérebro.

Pare de reclamar!

Quando as coisas dão errado 
em nossa vida tentamos libe-

rar o estresse como uma chaleira 
solta vapor. Enquanto certamente 
há momentos nos quais devemos 
falar e levar atenção aos problemas 
sérios, a reclamação desnecessária 
e improdutiva tem efeitos negativos 
no cérebro. E os efeitos das pessoas 
que reclamam se espalham como 
gripe. O pesquisador Trevor Blake, 
em seu livro Three Simple Steps: a 
Map to Success in Business and Life 
(2012) (ainda sem tradução para o im
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exerCÍCioS CrôNiCoS  
têm eFeito NeUroprotetor

 para saber mais 

Segundo a dra. Camila vorkapic, da Universidade Tiradentes, em Sergipe, 
a ativação do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA), envolvido na 

regulação de hormônios do estresse, como o cortisol, parece ter papel 
fundamental no efeito do exercício no cérebro. Paradoxalmente, apesar do 
exercício agudo ser um fator estressor benéfico, o exercício crônico tem 
efeito neuroprotetor. Estudos mostram que indivíduos submetidos a um 
programa de exercícios apresentam menores níveis de cortisol em repouso 
ou em resposta a um fator estressor quando comparados a sedentários. 
Isso significa que pessoas que praticam exercícios com frequência apre-
sentam limiares mais altos de estresse e são mais resistentes e resilientes 
se confrontadas com situações estressantes. A dra. Camila explica que é, 
no entanto, a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, o fenômeno 
neuroquímico mais associado ao impacto do exercício no cérebro. O au-
mento da produção de novos neurônios no hipocampo em consequência 
do exercício é um fenômeno robusto e largamente evidenciado. Esse fe-
nômeno tem mostrado efeitos neuroprotetores contra o declínio cognitivo 
relacionado à idade. 

É isso que, na verdade, resulta no 
encolhimento dessa estrutura, cau-
sando declínios cognitivos na me-
mória e na habilidade em se adaptar 
a situações novas. 

Mas reclamar dá uma sensa-
ção boa, não é? Isso porque recla-
mar funciona como um músculo. 
Quanto mais você reclama, mais 
neurônios fortalecem esse circuito, 
facilitando essa informação. Antes 
mesmo de notarmos, a reclamação 
se torna um hábito tão fácil para o 
cérebro que começamos a fazê-lo 
inconscientemente, sem registrar o 
comportamento.

O abraço e a ocitocina

Abraçar, abraçar e abraçar. Não, 
não indiscriminadamente ou 

você pode se meter em confusão. 
Mas temos uma enorme necessida-
de de sentir amor e aceitação dos 
outros. Quando isso não acontece, 
o resultado pode ser extremamente 
doloroso. Não no sentido de cons-
trangedor ou desapontador. Doloro-
so mesmo. Fisicamente doloroso.

português), apresenta diversos es-
tudos que mostram que reclamar 
não só tem impacto sobre como o 
córtex processa a informação, mas 
também tem efeito físico, destruin-
do neurônios do hipocampo, enco-
lhendo-o. Segundo Blake, apenas 
alguns dias de reclamação e estresse 
têm efeito duradouro nos neurônios 
hipocampais, prejudicando a ha-
bilidade de criar novos neurônios. 
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Evoque a pergunta: 
pelo que sou 
grato? A gratidão 
ativa os sistemas 
dopaminérgico no 
tronco encefálico e 
serotoninérgico no 
córtex cingulado 
anterior, nos forçando 
a enfatizar aspectos 
positivos da nossa vida

Em um estudo da Universi-
dade Duke, nos Estados Unidos 
(2003), pessoas tinham que passar 
entre elas uma bola. Os jogadores 
passavam a bola para você e você a 
passava de volta para eles. Mas os 
outros jogadores nunca passavam 
a bola aos sujeitos da pesquisa. O 
que aconteceu então? Os cérebros 
dos sujeitos responderam exata-
mente como se tivessem experi-
mentando dor física. A rejeição 
não “dói” apenas como a dor de um 
coração partido, seu cérebro sen-
te como se tivesse quebrado uma 
perna. Na verdade, como demons-
trado por imagem (ressonância), 
a exclusão social ativa o mesmo 
circuito neural da dor física (o cór-
tex cingulado anterior e a ínsula), 
explica o coordenador da pesquisa, 
Mark Leary. 

As relações são, desse modo, 
muito importantes para a sensação 
de felicidade do cérebro. O neuro-
cientista Alex Korb, em Upward Spi-
ral, afirma que se quisermos levar a 
felicidade ao próximo nível, temos 
de tocar as pessoas. O toque é uma 
das maneiras simples e primárias de 
liberar ocitocina. 

ventral (ATV) que produz esse neu-
rotransmissor. Além disso, a grati-
dão em relação a outras pessoas au-
menta a atividade da dopamina em 
circuitos dopaminérgicos sociais, 
tornando as interações sociais mui-
to mais agradáveis. Outro efeito da 
gratidão é o aumento na transmis-
são de serotonina. Tentar pensar 
em coisas pelas quais você é grato 
força-o a se focar nos aspectos posi-
tivos da vida e essa simples ação au-
menta a produção de serotonina no 
córtex cingulado anterior (CCA). 

Claro, às vezes a vida é muito 
difícil e parece que não há nada pelo 
qual devemos ser gratos. Mas, adi-
vinhe? Isso não importa. Segundo 
a ciência, é a procura que conta. É 
lembrar-se de procurar pelo que so-
mos gratos que interessa. Lembrar 
de ser grato é uma forma de inte-
ligência emocional. Os autores de 
um estudo sobre gratidão (2004), 
os pesquisadores Robert Emmons 
e Michael McCullough, das uni-
versidades da Califórnia e de Mia-
mi, respectivamente, explicam que 
essa atividade de procura afeta a 
densidade neuronal nos córtices 
ventromedial e pré-frontal. Essas 
alterações na densidade sugerem 
que, à medida que essa inteligência 
emocional aumenta, os neurônios 
dessas áreas se tornam mais eficien-
tes. E, assim, com mais inteligência 
emocional, é preciso muito pouco 
para sermos gratos.

Os neurônios espiões

Tente. Respire sutil e lentamen-
te. Uma sensação de calma se 

espalha. Agora respire tensa e frene-
ticamente e sentirá a tensão se acu-
mulando. Por que isso acontece? É 
uma pergunta nunca antes respondi-
da pela ciência... até agora.

Estudo recente da Universida-
de de Stanford, nos Estados Unidos 
(2017), identificou um grupo de 
neurônios no tronco encefálico que 

Gratidão e dopamina

Enquanto preocupação, recla-
mação, culpa e vergonha fazem 

mal para o cérebro, os neurocien-
tistas afirmam que o antídoto é se 
fazer constantemente essa pergun-
ta: “pelo que sou grato?”. Gratidão 
aumenta os níveis de dopamina e 
serotonina no cérebro. Os bene-
fícios desse sentimento começam 
com o sistema dopaminérgico, por-
que sentir-se grato ativa a região do 
tronco encefálico, a área tegmental 

Se você vai à academia porque sente que “deve” ou “precisa”, então não é bem uma decisão 
voluntária, e seu cérebro não experimenta prazer, apenas estresse 
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Se você estiver se 
sentindo ansioso, 
fazer algo sobre 
isso – mesmo que 
seja preocupar-se 
– é melhor do que 
não fazer nada. Mas, 
cuidado, preocupação 
demais aumenta a 
ansiedade e a liberação 
de hormônios do 
estresse

conecta diretamente a respiração 
aos estados mentais. Especifica-
mente a respiração ao relaxamento, 
atenção, euforia e ansiedade. O cha-
mado “marcapasso respiratório”, es-
ses subgrupos neuronais no centro 
respiratório (chamado de complexo 
Pre-Bötzinger ou preBötC) é capaz 
de gerar tipos diferentes de respi-
ração: normal, eufórica, de bocejo, 
suspirando, rindo, dormindo, solu-
çando etc. Inicialmente, os cientis-
tas, liderados pelo dr. Mark Kras-
now, descobriram, por exemplo, que 
um desses subtipos era capaz de ge-
rar o suspiro em ratos. Apenas uma 
respiração de suspiro e nada mais. 
E que se fosse eliminado somente 
esse grupo de 175 neurônios, os ra-
tos não suspirariam nunca mais.

Então, os pesquisadores re-
solveram tentar a sorte de novo e 
eliminaram outro grupo de neurô-
nios, esperando observar qual tipo 
de respiração seria interrompida. 
Mas eles verificaram que os ratos 
apenas relaxaram profundamente. 
Mesmo em ambientes novos e exci-
tantes eles não apresentavam mais 
aquela respiração rápida e frenética 
que normalmente acompanha essas 
situações, mas uma respiração pro-
funda, sutil, seguida de um compor-
tamento completamente relaxado. 
Os pesquisadores concluíram que, 
ao invés de regular a respiração, 
esses neurônios a espiavam e repor-
tavam seus achados a outra área do 
tronco: o locus coeruleus, núcleos de 
neurônios que produzem norepine-
frina e que enviam projeções a todo 
o cérebro, controlando os níveis de 
ativação cortical (vigília/sono, aler-
ta, ansiedade e estresse). Quanto 
mais informações esses neurônios 
reportavam ao locus coeruleus, mais 
agitados e ativados ficavam os ratos 
e consequentemente menos relaxa-
dos. As mesmas estruturas já foram 
encontradas em humanos em pes-
quisas mais recentes.

Medite

Hoje, a meditação do tipo 
mindfulness tem sido ampla-

mente usada na terapêutica de di-
versas doenças, principalmente no 
tratamento de transtornos mentais 
como ansiedade e depressão.

Até recentemente, pouco se 
sabia sobre como algumas ho-
ras de reflexão calma por 
semana poderiam le-
var a uma amplitude 
intrigante de efeitos 
mentais e físicos. 
Agora, à medida 
que a popula-
ridade do min-
dfulness cresce, as 
técnicas de neuroima-
gem têm revelado que essa 
antiga prática pode alterar 
profundamente o modo que 
algumas regiões do cérebro 
se comunicam entre si e – 
consequentemente – a manei-
ra como pensamos. 

Esses estudos têm demonstra-
do que, após oito semanas de me-
ditação, o centro de “luta ou fuga” 
do cérebro, a amígdala, parece en-
colher. Essa região do cérebro, as-
sociada ao medo e à emoção, está 
envolvida no início da resposta do 
corpo ao estresse. À medida que 
a amígdala encolhe, o córtex pré-
-frontal – associado às funções cog-
nitivas superiores, como percepção, 
concentração, julgamento e tomada 
de decisão – se torna mais denso. A 
conectividade funcional entre essas 
regiões, ou seja, o quão frequente-
mente são ativadas juntas, também 
é alterada. A conexão entre a amíg-
dala e o resto do cérebro enfraquece, 
enquanto as conexões entre as áreas 
relacionadas à atenção e concentra-
ção se fortalecem. O grau dessas al-
terações está associado ao número 
de horas de meditação praticada. 
Parece que a prática de meditação 
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É importante respirar sutil e 
lentamente, pois uma sensação 
de calma se espalha. Agora 
respire freneticamente 
e sentirá a tensão se 
acumulando
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Já teve a sensação 
de que, após tomar 
uma decisão, você 
deu paz para seu 
cérebro? A neurociência 
mostra que tomar 
uma decisão, além 
de ajudar a resolver 
o problema, reduz de 
forma significativa 
preocupação e 
ansiedade 

aumenta a habilidade em recrutar 
regiões pré-frontais de ordens mais 
altas ao invés de regular para baixo 
a atividade cerebral de baixa ordem. 
Em outras palavras, nossas respostas 
mais instintivas ao estresse parecem 
ser substituídas por respostas mais 
conscientes e reflexivas. 

As descobertas ficaram ainda 
mais interessantes quando os pes-
quisadores da Universidade de Wis-
consin-Madison, nos Estados Unidos 
(2009), resolveram estudar como os 
meditadores experientes experimen-
tam a dor. Meditadores relatam sentir 
menos dor que os não praticantes, no 
entanto as imagens destes primeiros 
mostram um aumento de atividade 
cerebral em áreas associadas à dor. 
Além disso, foram observadas tam-
bém grandes reduções de atividade 
em áreas relacionadas à avaliação de 
estímulos, emoção e memória. Os 
pesquisadores, liderados pelo dr. An-
toine Lutz, dizem que esses resultados 
não se encaixam em nenhum modelo 
clássico de alívio de dor, incluindo 
drogas, em que se vê menos atividade 
nessas áreas. Duas áreas que normal-
mente estão totalmente conectadas, o 
córtex cingulado anterior (CCA) (as-

sociado ao desprazer da dor) e partes 
do córtex pré-frontal (CPF) parecem 
estar desconectadas. É como se eles 
fossem capazes de remover ou ame-
nizar o estímulo aversivo associado 
à dor através da alteração na conecti-
vidade entre essas áreas, que normal-
mente estão totalmente conectadas. 
É importante notar que os sujeitos 
de pesquisa não estavam meditando 
quando foram submetidos ao estudo, 
ou seja, suas experiências de dor pa-

recem ser uma alteração permanente 
em sua percepção. 

Mova-se! 

Nos últimos 20 anos, diversos es-
tudos, incluindo investigações 

de larga escala, têm fornecido fortes 
evidências para a associação entre 
exercício e saúde mental. A atividade 
física está relacionada a altos níveis 
de qualidade de vida em indivíduos 
saudáveis ou acometidos por trans-
tornos mentais e doenças neurodege-
nerativas. Pesquisas demostram ain-
da redução significativa de sintomas 
emocionais e melhora considerável 
das funções cognitivas de pacientes 
com variados transtornos mentais, 
como depressão, ansiedade e estresse, 
além de doenças neurodegenerativas, 
como Alzheimer e Parkinson. Mas o 
que acontece com o cérebro quando 
nos exercitamos? Que alterações neu-
robiológicas estão associadas a essas 
melhoras psicológicas e cognitivas?

 De acordo com a dra. Andrea 
Deslandes, da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, uma das maio-
res autoridades em Neurociência do 
Exercício no país, esses estudos mos-
tram que o exercício agudo aumenta 
a síntese da maioria dos neurotrans-
missores no sistema nervoso central 
associados a diferentes comporta-
mentos, como estado de alerta (nore-
pinefrina), sistema de recompensa e 
prazer (dopamina) e bem-estar (sero-
tonina), relaxamento (GABA) e anal-
gesia (endorfinas). A atividade física 
ativa as chamadas monoaminas (se-
rotonina, dopamina, epinefrina e no-
repinefrina), aumentando as chances 
de recuperação de transtornos como 
a depressão. De fato, os efeitos anti-
depressivos do exercício em humanos 
têm se mostrado tão potentes quan-
to os de medicações serotonérgicas, 
como o antidepressivo fluoxetina. 
Outros fatores neuroquímicos libe-
rados durante o exercício agudo in-
cluem opioides e endocanabinoides, im
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De acordo com a 
ciência, é importante 
procurar pelo que 
somos gratos; 
lembrar-se de ser 
grato é uma forma de 
inteligência emocional
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Que tipo de decisões devemos tomar? Simplesmente, 
uma decisão boa o bastante. Não devemos suar 
a camisa tentando tomar a decisão 100% melhor, 
pois a tentativa de perfeição leva ao estresse

responsáveis pela sensação de eufo-
ria, bem-estar, sedação e redução da 
sensibilidade à dor.

Além da alteração na comunica-
ção entre neurônios através dos neu-
rotransmissores, o exercício também 
aumenta a produção dos chamados 
fatores neurotróficos, proteínas es-
senciais para sobrevivência, prolife-
ração e maturação neuronal. Estudos 
mostram um aumento significativo na 
síntese dessas proteínas após o exer-
cício. Algumas dessas neurotrofinas 
incluem o fator neurotrófico derivado 
do cérebro (BDNF), o fator de cresci-
mento semelhante à insulina (IGF-1) e 
o fator de crescimento vascular endo-
telial (VEGF). O aumento na produ-
ção dessas proteínas está relacionado à 
neurogênese (produção de novos neu-
rônios) na região do hipocampo (área 
relacionada à memória e aprendizado) 
e consequente melhora na cognição.

Momentos duradouros

Muitos autores afirmam que 
a felicidade não é um con-

tínuo, mas feita de momentos e 

experiências. O que a ciência vem 
demonstrando, no entanto, é que 
nossos pensamentos, ações e com-
portamentos são capazes de alterar 
nosso cérebro, tornando esses mo-
mentos mais duradouros em nossas 
mentes, mudando de modo signifi-
cativo a maneira como percebemos 
a nós mesmos, os outros e o mun-
do, deixando-nos mais felizes.

Nosso nível de felicidade é o 
resultado de uma complexa intera-
ção entre genes, comportamento, 
o que está acontecendo em nossa 
vida em um momento específi-

co. E, mesmo que cada um de nós 
tenha uma espécie de “teto gené-
tico” para felicidade, como acon-
tece com o peso corporal, temos 
também a habilidade de alterá-lo, 
e essa é a contribuição mais signi-
ficativa da ciência da felicidade: a 
descoberta de que, com essas es-
tratégias, temos o poder de con-
trolar nossa felicidade através da 
escolha pessoal de pensamentos, 
comportamentos e ações para que, 
com o tempo, possamos construir 
hábitos duradouros de aumento de 
resiliência e felicidade.

• Reclamações •
Reclamar ou encorajar os outros nesse 

comportamento podem ter o mesmo 

impacto na saúde mental, levando a 

outros efeitos adversos como redu-

ção na produtividade e aumento nos 

níveis de cortisol. estudos mostram 

que a exposição a apenas 30 minutos 

de reclamação e negatividade por dia 

(incluindo tv) pode danificar fisica-

mente o cérebro, fazendo com que 

este experimente as mesmas reações 

emocionais de como se estivesse 

sentindo realmente o estresse.


