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Mesmo que o novo seja algo 
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para se aventurar e se abrir para 
enfrentar os desafios da vida
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O 
MENINO PETER PAN 
NÃO É O ÚNICO QUE 
CARREGA A VONTADE 
DE NUNCA CRESCER – as 
pessoas trazem dentro de 

si uma eterna criança, e muitas não querem 
perdê-la de modo algum. Ao se tornar adulto, 
o peso desconhecido da infância se apresenta: 

a responsabilidade. E, consequentemente, o 
medo. Quando crescidos, os seres humanos 
exibem uma mania boba de querer viver 
somente em sua zona de conforto, sem se 
arriscar, aceitar novos desafios, se aventurar, 
buscar algum sonho de anos atrás ou até lutar 
por aquilo que realmente o faz feliz – em resu-
mo, quando adultos, o medo passa a existir. 

ARRISQUE-SE MAIS
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A palavra medo, nesse sentido, não existe 
no vocabulário de uma criança. É na infância 
que correr atrás do que se deseja é mais co-
mum e fácil. Aprende-se o que é viver e o que 
é ser feliz – caindo, levantando, motivando-se 
e tentando quantas vezes forem necessárias.

A coach Paula Abreu, especialista em 
desenvolvimento pessoal, esclarece: “Na 

infância estamos totalmente conectados 
com o momento presente. E, no momento 
presente, não existe medo. Ao nos tornarmos 
adultos, começamos a ‘viajar no tempo’, nós 
nos desconectamos do agora, e passamos 
a ter medo de repetir erros do passado, 
assim como passamos a ter medo do que 
vai acontecer no futuro”. 
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DESACOSTUME-SE
Assim como as 
travas das pis-
tas de boli-
che,  que são 

erguidas para não 
ter chance alguma de 
errar os pinos, a zona 

de conforto causada pela 
sensação de estabilidade 

bloqueia a procura de novos 
horizontes e deixa as pessoas 

mal-acostumadas. Arriscar-se não 
tem nada a ver com sentir-se seguro, 

estável, mas com enfrentar aquilo que 
nos tira o alicerce. 

“Arriscar-se proporciona o desenvolvi-
mento humano. Somos potencialmente ca-
pazes e é somente agindo que concretizamos 
nosso desenvolvimento. Arriscar significa 
‘testar’, somente assim que é possível saber 
das possibilidades e até onde podemos ir”, 
reflete o psicólogo e especialista em análise 
comportamental, Carlos Esteves. 

Com o mesmo pensamento de Carlos, a 
coach Paula Abreu compreende que o lado 
bom do risco é que ele sempre está atrelado 
a ampliar as possibilidades, porém, quando 
a pessoa se encontra na zona de conforto, 
é muito difícil enxergar outros caminhos e 
crescer, pois não há desafios. “O risco traz 
essa experiência do desconforto, mas tam-
bém do crescimento”, finaliza. 

 
NÃO EXISTE UMA RECEITA PRONTA 

PARA SER FELIZ 
Quando se entende que a vida, acima 

de tudo, é uma aposta – no sentido de se 
aventurar e se descobrir –, constantemente se 
pensa nas chances de algo dar certo ou não. 
E, dentro da margem de erro (imposta por 
nós mesmos), é fácil apostar que os nossos 

sonhos e nossas vontades são improváveis 
e que as coisas vão dar errado.

Toda escolha envolve um risco de perdas 
e ganhos, entretanto arriscar-se é necessá-
rio para alcançar metas e realizar sonhos. 
“O medo é o maior vilão quando estamos 
empacados e não conseguimos fazer uma 
escolha. Ele se alimenta do desconhecido”, 
afirma Paula. “O primeiro passo para vencer 
esse impasse é justamente jogar luz sobre o 
desconhecido, com o questionamento ‘o que 
eu vou ganhar se fizer isso?’ e ‘o que eu vou 
perder se fizer isso’? A partir das respostas, 
você começa a ter maior clareza sobre o que 
realmente você teme” continua. 

A vida não permite atalhos. Cada história 
é única e cabe a nós ter coragem para trilhar 
o caminho que escolhemos, porque se cada 
um não viver seus próprios sonhos, vai acabar 
vivendo o sonho dos outros. O risco maior 
é o da decepção e do arrependimento por 
não ter conseguido enfrentar o medo e se 
aventurar pela vida. 

LIDANDO COM OS ERROS
A liberdade de fazer escolhas e tomar 

decisões muitas vezes se transforma em 
arrependimento e incômodo de pensar 
como seria se a opção tivesse sido outra. 
“O arrependimento é uma reação emocio-
nal para atos passado, afirma a psicanalista 
Cristiane Maluf.  

O erro é uma forma de aceitação. Uma 
maneira de conseguir enxergar como essa 
falha pode lhe fazer crescer, aprender mais 
sobre si mesmo e se tornar uma versão me-
lhor de você. “Com o fracasso, aprendemos 
a ser humildes, ficamos face a face com 
nossas limitações, aprendemos que somos 
humanos e que não somos invencíveis”, 
conta Cristiane. O crescimento que os erros 
nos trazem é fundamental para o próprio 
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autoconhecimento rumo ao sucesso. E a 
psicanalista completa: “O sucesso se faz 
de erros e acertos, de disciplina e perseve-
rança. É para quem ousa. O simples medo 
do fracasso pode criar uma barreira mental 
que impedirá qualquer tentativa ousada”.

Às vezes parece que tudo sai fora do lugar 
quando se começa uma nova jornada. Porém, 
se aventurar e conseguir mudar tem a ver 
com a capacidade de ser imprudente e deixar 
tudo desabar, para, então, perceber que é 
possível se remodelar a todo o momento.

(AUTO) JULGAMENTO
O boicote ou a autossabotagem, como 

é chamada, trata-se de uma expressão di-
ficilmente usada no dia a dia, contudo, é 
um comportamento bem mais comum do 
que imaginamos. “Tomamos uma decisão, 
mas não criamos na nossa vida os hábitos 

necessários para realizarmos a nossa meta 
– ficamos a um passo do nosso próprio 
boicote”, explica  Paula. 

Não há como evitar o fracasso, muitas 
vezes é preciso dar de cara contra a parede, 
mas, é possível planejar de forma cautelosa 
toda a sua vida, dar um passo de cada vez, 
caminhar de acordo com as possibilidades, 
com o que é real. É preciso ter os pés no chão. 

Da mesma maneira que a autossabotagem, 
a autopunição também pode machucar e 
muitas vezes agravar mais o estado da pessoa 
que vive com o sentimento de culpa. “Ressalto 
que devemos estar de bem com nós mesmos, 
para tomar decisões e para lidar com as de-
cepções caso nossas escolhas nos frustrem, 
desta maneira conseguiremos retomar nossos 
projetos. Às vezes, retardar uma recompensa 
ou uma coisa boa pode ajudar a sentir-se 
menos culpado”, acrescenta Cristiane.

O PREÇO DA FELICIDADE
O maior erro cometido é esperar que o tempo ou que um 

milagre resolva os problemas que aparecem durante a vida, 
como se os ponteiros do relógio fossem varinhas de condão. 
Ou ainda acreditar que uma lâmpada mágica e o gênio rea-
lizem seus três desejos. Arriscar-se e se jogar de cabeça são 
comportamentos naturais, que fazem parte da nossa própria 
trajetória, está no nosso cotidiano. 

Tirar as rodinhas de apoio da bicicleta é uma emoção, um 
frio na barriga, mas logo depois de um ou dois tombos, 
você está ali, pedalando pelas ruas – experimentando a 
sensação de viver e se aventurar pelo desconhecido. 
É claro que existe a chance de dar de cara contra a 
parede, mas também é possível achar o caminho 
para felicidade. A vida ao certo ninguém sabe, mas, 
da mesma maneira que não se esquece de andar de 
bicicleta, não se pode esquecer de viver e aproveitar 
a vida com tudo o que se tem direito.

“O lado bom 
do risco é que 
ele sempre 
está atrelado 
a ampliar as 
possibilidades”
Carlos Esteves, psicólogo 
e especialista em análise 
comportamental
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