
FORMALIZANDO AS INTUIÇÕES SOBRE O SENTIDO DA VIDA 

 

RESUMO: Quando nos perguntamos sobre o sentido da vida, duas análises são em princípio 

possíveis: 1. que estejamos perguntando qualquer coisa sobre a finalidade ou a razão de ser 

da vida ou de uma vida, ou 2. que estejamos perguntando qualquer coisa sobre o valor da vida 

ou de uma vida. No presente artigo, não abordo 1 nem a vida como um todo, mas tomo as 

vidas individuais no contexto de 2. Explico brevemente o que seria ter uma concepção 

objetivista e o que seria ter uma concepção subjetivista do sentido da vida; e, então, tento 

mostrar como podemos pensar em fórmulas que consigam captar as intuições dessas 

concepções, sem me comprometer com nenhuma delas. Meu caminho é mostrar que ambas as 

concepções objetivista e subjetivista pensam o sentido da vida relacionado a projetos ou 

realizações que fazem cumprir princípios de valor (sendo o valor objetivo ou subjetivo, 

conforme a concepção adotada), e depois tentar indicar que os projetos ou as realizações da 

vida de uma pessoa se juntam através de uma soma simples para falarmos do sentido de sua 

vida. O modo que sugeri de encontrar o valor de uma dessas realizações não me pareceu gerar 

nenhum problema teórico. Mas a soma simples de realizações (e/ou projetos) para representar 

o valor do sentido da vida de uma pessoa simplesmente não funcionou. Isso porque parece 

faltar algum tipo de índice que possa formalizar as relações entre as realizações. Assim, 

embora não tenhamos conseguido formalizar adequadamente a relação entre realizações na 

aquisição do sentido da vida de uma pessoa num certo tempo, conseguimos uma boa 

formalização intuitiva para aquisição do valor de uma realização e esperamos ter iniciado uma 

investigação interessante para futuros lógicos, metafísicos, matemáticos e teóricos do valor. 
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Esclarecimentos Iniciais 

 

 Há tempos filósofos e não-filósofos vêm se perguntando inúmeras questões que 

envolvem o tema sentido da vida, como: “A vida tem sentido?”, “Qual o sentido da vida?”, 

“A minha vida tem sentido?”, “A vida dele tem sentido?”, “Como faço para recuperar o 

sentido da minha vida?”; e muitas outras semelhantes. Sobre tais tipos de questões, duas 

análises são em princípio possíveis: 1. que estejamos perguntando qualquer coisa sobre a 

finalidade ou a razão de ser da vida ou de uma vida, ou 2. que estejamos perguntando 

qualquer coisa sobre o valor da vida ou de uma vida. Meu escopo neste trabalho será a 

formalização das intuições sobre os valores do sentido de vidas individuais. Primeiramente, 



apresentarei as concepções subjetivista e objetivista; e, posteriormente, tentarei mostrar como 

podemos pensar em fórmulas que consigam captar as intuições dessas concepções. 

 

Subjetivismo e Objetivismo com relação ao Sentido da Vida 

 

 Os subjetivistas, genericamente falando, defendem que uma vida tem sentido se essa 

vida tem sentido para a pessoa que a está vivendo (TAYLOR, 1970), e eles podem aceitar que 

sua vida tenha sentido objetivamente ou não; ou seja, podem aceitar que a vida tenha sentido 

independentemente do que a própria pessoa pensa ou sente sobre o sentido de sua vida, mas o 

que realmente conta para saber se uma vida tem sentido é o que a própria pessoa pensa ou 

sente sobre o sentido de sua vida. Aqueles que, além de afirmar o subjetivismo, negam que 

haja sentido objetivo podem ser chamados de subjetivistas radicais. E aqueles que aceitam 

que há sentido objetivo, mas negam que ele seja relevante para o sentido da vida de uma 

pessoa, podem ser chamados de levemente subjetivistas. 

 Os objetivistas, genericamente falando, defendem que uma vida tem sentido quando 

atende a certas condições independentes do sujeito, podendo defender que a vida tem que ter 

também subjetivamente sentido ou não. Diferentemente do subjetivismo, o objetivismo se 

divide em três: os objetivistas radicais, os levemente objetivistas e os objetivistas-

subjetivistas. Os primeiros, os radicais, não aceitam que exista sentido subjetivo e afirmam 

que o que dá o sentido da vida de uma pessoa é algo totalmente objetivo. Os levemente 

objetivistas aceitam que haja sentido subjetivo da vida, mas não acreditam que ele seja 

relevante para falarmos genuinamente de sentido da vida. Os terceiros, os objetivistas-

subjetivistas, como exemplificado por Susan Wolf (1997), são objetivistas que englobam o 

subjetivismo, indicando que uma vida tem sentido quando há entrega ativa a projetos de valor 

pela pessoa de cuja vida estamos falando. A parte objetiva aqui seria o valor e a parte 

subjetiva seria a entrega a projetos de valor.  

 Em princípio, ainda que saibamos dessas distinções internas do objetivismo e do 

subjetivismo, vamos falar de ambos como se fossem posições totalmente concisas.  

 Os subjetivistas, como disse, pensam que uma vida tem sentido quando a pessoa dessa 

vida sente-se realizada com sua vida, e que uma vida não tem sentido quando a pessoa sente 

que as atividades de sua vida não a realizam. Quando eu penso que minha vida não tem 

sentido, é porque as atividades que realizo não têm valor para mim ou têm valor negativo para 

a minha sensação de realização. Para passar desse estado para o de ter sentido na vida, eu teria 

que estar fazendo algo que me realiza, através de valorizar positivamente o que eu faço ou de 



começar a fazer algo que eu valorizo positivamente. Ao realizar, até o ponto em que eu me 

sinto realizado, atividades que valorizo, considero minhas atividades um motivo para viver; o 

que me faz ter sentido subjetivo positivo na vida. 

 Nesse sentido do “sentido da vida”, um assassino serial poderia sem problemas 

considerar que sua vida tem sentido. Ele poderia dizer para si mesmo que está eliminando um 

certo grupo de indivíduos e que ele consideraria isso como uma atividade que realizará algo 

que ele valoriza (seja a vontade de Deus, seja o expurgar de pecados, seja satisfação pessoal, 

ou qualquer outra coisa) e como algo que o realiza. Assim, no sentido da vida subjetivo, eu 

devo valorizar o que faço, mas as realizações não precisam ser as que normalmente 

consideramos com valor positivo. Um assassino pode muito bem pensar ou sentir que sua 

vida tem sentido por entregar-se ativamente a atividades que consideramos com valor 

negativo. O que ocorre é que se ele valorizar subjetivamente positivamente essas atividades, 

elas o realizarão. O fato de ele estar fazendo algo que o realiza é condição suficiente para a 

sua vida ter sentido subjetivo positivo. 

 Mas quando falamos sobre o sentido da vida de modo objetivo, estaríamos 

perguntando sobre os valores dos projetos ou das realizações da vida de uma pessoa de acordo 

com um padrão de valores justificável e externo ao sujeito medido. Quando nos perguntamos 

sobre o sentido objetivo de uma vida, diferentemente da perspectiva subjetivista, não focamos 

no sentimento de realização que uma atividade causa no agente, mas nos atentamos à própria 

atividade, observando o que ela pretende realizar ou o que ela realiza. E com relação a esses 

projetos ou realizações, existem quatro condições que são normalmente usadas para 

asserirmos o sentido da vida objetivo para uma pessoa: 1. ter projetos ou realizações de alto 

valor, 2. ter projetos ou realizações de valor positivo, 3. ter projetos ou realizações de algum 

valor, 4. realizar atividades que são meios racionais para atingir os próprios fins. Não 

trabalharemos 3 nem 4. 

 Para exemplificar o que estou falando, parece-me interessante citar a vida de Gandhi. 

Ao dizermos que sua vida teve sentido na condição 1, o alto valor da realização, seríamos 

tentados a negar que a vida do senhor Indra, um comum e apolítico agricultor local (de 

subsistência), tenha sentido, pois as realizações de Gandhi são altamente valorizadas e as 

realizações de Indra não. Entretanto, nesse sentido de “sentido”, também poderíamos 

perguntar sobre a vida de Hitler. E deveríamos dizer que sua vida teve sentido pelo fato de ele 

ter realizado algo importante, embora de valor negativo (como o genocídio de judeus). Após 

tal realização, coisas mudaram no cenário internacional. Se disséssemos que sua vida não teve 

sentido, estaríamos falando que sua vida não serviu para nada de importante; o que não é o 



caso. Essas variações entre as vidas de Gandhi e Hitler podem ser explicadas por meio da 

distinção entre sentido positivo e sentido negativo. O sentido negativo ocorre a partir de 

realizações de valor negativo e o sentido positivo ocorre a partir de realizações de valor 

positivo. 

 A condição 2 do sentido da vida objetivo é ter na vida o valor das realizações de valor 

positivo em superação ao valor das de valor negativo. Nesse outro sentido de sentido da vida, 

a vida de Gandhi tem sentido e a de Hitler não. Aqui, pessoas que realizam coisas 

consideradas de valor positivo, como: curas de doenças, descobertas científicas, proteção do 

meio ambiente, ajuda aos pobres etc., todas podem ter suas vidas consideradas com sentido, 

desde que nos valores dos projetos ou das realizações de sua vida o positivo supere o 

negativo. 

 Algo que devo deixar claro neste ponto é que não é minha intenção defender nem que 

existe um valor objetivo para cada realização que fizermos e nem que não existe um valor 

objetivo para as realizações. E também não viso defender que o valor seja subjetivo. Quero 

apenas dar uma abordagem do valor do sentido da vida das pessoas, seja pensado 

objetivamente ou pensado subjetivamente, onde seja possível a comparação interpessoal e que 

seja compatível com nossas intuições sobre o sentido da vida (pensado como valor, e não 

como propósito ou razão de ser). 

  

Sentido Potencial e Sentido Real 

 

 Neste ponto, cabe definir e distinguir realização e projeto, para que se torne mais claro 

o que vem a seguir. Um projeto é um conjunto complexo de atividades envolvidas num 

propósito. Um projeto de valor é um conjunto complexo de atividades envolvidas num 

propósito de valor (positivo ou negativo). Um propósito de valor é chamado normalmente de 

princípio. Uma realização é a efetivação de um projeto, mas não necessariamente; ou seja, 

toda efetivação de um projeto é uma realização, mas uma realização é apenas a efetivação de 

um ato com um propósito. Desse modo, uma realização de valor é a efetivação de um ato 

cujo propósito é um valor (ou um princípio – como se prefira chamar). 

 Se uma pessoa se dedica a projetos, ela pode conseguir realizar algo com esses 

projetos ou não, ou seja, um projeto pode ou não levar a alguma realização. E nisso reside a 

diferença entre sentido potencial e sentido real, entre o que é esperado e o que de fato ocorre. 

Deixe-me explicar melhor. Quando uma pessoa se dedica a projetos de valor, dizemos que sua 

vida tem sentido objetivo baseados na finalidade do projeto, ou seja, temos uma expectativa 



sobre o valor da realização do projeto e, daí, asserimos um sentido potencial objetivo. Caso 

ocorra de a realização esperada não se tornar realidade, então o projeto fracassado não 

contribui positivamente para o sentido real objetivo. 

 Essa distinção também se aplica ao subjetivismo. O sentido potencial subjetivo da 

minha vida é medido por quanto penso que as atividades que faço me realizarão. Se essas 

atividades não me realizaram o tanto que eu pensei que elas me realizariam, então o sentido 

potencial subjetivo não corresponderá ao sentido real subjetivo. É possível que uma atividade 

fracassada não só não contribua positivamente para o sentido real subjetivo de uma vida, 

como contribua negativamente. 

 

Calculando o sentido da vida 

 

 Até agora falamos de distinções qualitativas (positiva/negativa) e quantitativas 

(mais/menos) no sentido da vida de uma pessoa. As variações quantitativas sugerem que seja 

possível pensar em intensidade do valor dos projetos e das realizações e, portanto, do sentido. 

Tendo em vista essas relações e algumas outras, eu gostaria de propor um cálculo numérico 

do sentido da vida. As fórmulas que eu irei expor podem não representar perfeitamente o que 

seria fazer tal cálculo, mas pelo menos poderão indicar um caminho a seguir para realizar tal 

objetivo. 

 Vimos que o sentido real objetivo varia relativamente ao valor quantitativo e 

qualitativo das realizações da vida de uma pessoa, e o sentido potencial objetivo de acordo 

com os projetos. Por isso, para o sentido real objetivo, parece-me que seu valor é a soma dos 

valores das realizações da vida de uma pessoa; enquanto, para o sentido potencial essa soma 

se aplica aos projetos junto com as realizações. Assim o sentido potencial engloba o sentido 

real, pois nossos projetos simplesmente fazem com que possamos ter mais sentido na vida do 

que já temos. 

 Podemos, então, considerar o valor do sentido da vida real objetivo (SRO
V) de uma 

pessoa igual ao somatório do valor de cada realização de valor (Rvy) ocorrida na vida de uma 

pessoa, desde sua “primeira realização de valor posterior ao nascimento” (Rv1), até sua 

“última realização de valor anterior à morte” ou “sua última de realização de valor até o 

momento” (Rvm), onde “y” é relativo à ordem de ocorrência da realização. Ou seja: [SRO
V = 

(Rv1 + R
v
2 + R

v
3 + ... + R

v
m)]. 

 Da mesma forma, O valor do sentido da vida potencial objetivo (SPoO
V) varia de 

acordo com o somatório do valor esperado para cada realização de projetos (RPx
V) junto 



com o valor das realizações, onde o “x” representa o número do projeto e só pode ser relativo 

a um projeto em andamento não realizado. O que podemos formalizar como: [SPoO
V = (Rv1 + 

Rv2 + R
v
3 + ... + R

v
m + RPo1

V + RPo2
V + ... + RPox

V)], ou melhor, [SPoO
V = SRO

V+ (RP1
V + RP2

V + 

... + RPox
V)] 

 Com relação às realizações de valor, podemos calculá-las se pensarmos nelas como 

atos que fazem cumprir um princípio, seja esse cumprimento em parte ou inteiro. Dessa 

forma, podemos calcular o valor do ato se pensarmos em quantos por cento ele se aproxima 

de fazer cumprir o princípio completamente. Por exemplo: se temos o princípio Pvz, que 

indica que “todas as pessoas devem ter alimento”, se eu acabar com a fome no mundo, então 

estarei realizando um “ato de 100% de cumprimento do princípio” (av100), mas se eu der 

comida para um grupo de mendigos, então estaria realizando um “ato de intensidade baixa”, 

que poderíamos convencionar como 1% do cumprimento do princípio, ou seja, (aV1). 

Podemos convencionar também o valor dos atos com sendo o valor do numerador da 

porcentagem, formando “av100 = 100”, “a
v
73 = 73” e assim por diante. 

 Entretanto, o princípio que o ato tenta cumprir não precisa ser visto como tendo o 

mesmo valor que outros princípios. Afinal, cada princípio está numa escala, assim como os 

atos, para o cumprimento do bem máximo ou para o cumprimento do mal máximo. Podemos 

pensar, desta forma, em princípios positivos e princípios negativos, mas não em atos positivos 

ou negativos. A partir de uma escala de -10 a 10, por exemplo, podemos indicar qual o valor 

do princípio que rege um determinado ato. E daí, podemos multiplicar o valor do ato pelo 

valor do princípio, a fim de achar o valor de uma realização: [Rvx = a
v
y  . P

v
z]. No caso do 

valor da realização potencial (valor do projeto), a única coisa diferente que teríamos que 

fazer seria determinar a expectativa de o ato ocorrer (E): RvPox = (a
V
Poy .  P

V
-1) . E 

 Um ponto importante é que não devemos confundir o ato (aVy) exposto nessas 

fórmulas com alguma parte da realização; o ato é a própria realização. O que ocorre é que 

quando calculamos o valor da realização temos que nos atentar às duas partes da realização: a 

relação entre a intensidade realização em comparação com a completude do princípio e a do 

princípio em comparação à completude do bem ou do mal máximo, ou melhor, do que 

consideraríamos o bem máximo ou o mal máximo.  

 Com relação ao sentido real subjetivo, como vimos brevemente, ele é medido de 

acordo com o quanto minha vida me realiza e o sentido potencial subjetivo é medido de 

acordo com o quanto eu espero que minha vida me realize. Assim, quando a soma dos valores 

de cada atividade da minha vida atinge 100% do quanto eu posso me sentir realizado, então 

eu tenho sentido real subjetivo positivo na vida. A capacidade de me sentir realizado com um 



atividade (ou mais de uma) depende de o quanto eu valorizo o princípio que rege essa 

atividade e de o quanto penso que essa atividade faz cumprir o princípio. As fórmulas são as 

mesmas que as do sentido objetivo, mas os valores da intensidade das atividades são 

subjetivamente escolhidos, tal como os valores dos princípios. 

 

Problemas no cálculo do sentido da vida 

 

 Penso que é melhor começar por onde não encontrei erro. A parte que me pareceu se 

adequar mais às nossas intuições foi a fórmula que indica o caminho para encontrar o valor de 

uma realização. Entretanto, montar a fórmula do sentido da vida a partir das realizações não 

se mostrou uma tarefa fácil. O somatório simples do valor das realizações não representa 

perfeitamente o valor do sentido da vida. Há um certo caso que poderá deixar isso mais claro. 

 Imaginemos uma pessoa que no somatório de suas realizações obtenha valor zero. Há 

dois casos onde isso pode ocorrer: quando a pessoa não realizou nada de valor positivo nem 

de valor negativo ou quando o valor das realizações se anula. No primeiro caso, onde não há 

realizações de nenhuma qualidade, não parece haver problema para nossas fórmulas. 

Contudo, no segundo caso, quando valores de realizações se anulam, surge o problema. 

Quando uma pessoa tem um valor positivo no seu somatório de realizações, e daí faz 

realizações de mesmo valor só que negativas, intuitivamente não falaríamos que sua vida não 

teve sentido ou que tem o mesmo valor da vida de uma pessoa que tinha um valor negativo no 

seu somatório de realizações e depois obteve o mesmo valor só que em realizações positivas. 

O problema parece advir do fato de que se aceitarmos a minha fórmula para o sentido da vida 

(ou para as variações real e potencial), então o zero terá dois significados. 

 Tentei resolver esse problema multiplicando o índice cronológico das realizações pelo 

valor das realizações, mas isso não funcionou, pois implicava que quanto mais tarde 

fizéssemos realizações, mais elas valeriam; e isso não parece ser o que ocorre. O que consegui 

descobrir com essa experiência foi que se tenho um valor e positivo no somatório de 

realizações e faço uma realização de valor aproximado ao do somatório mas negativa, então a 

realização negativa ganha força. E se tenho um valor negativo no somatório, então as 

próximas realizações positivas perdem força, se alguma não for em algum nível mais alta que 

a mais alta das realizações negativas.  

 Por causa disso, um somatório simples do valor das realizações não representa bem o 

modo de encontrar o valor do sentido de uma vida. Contudo, parece-me ainda que é possível 

encontrar uma fórmula que se adéqüe às nossas intuições. E essa fórmula parece estar ligada a 



algum tipo de somatório que se atualize, por meio de alguma outra fórmula com índices 

temporais e qualitativos, a cada tipo de realização adicionada. Entretanto, como disse, não 

parece haver problemas na formalização da realização de valor como o quanto um ato 

consegue cumprir um princípio de valor. 

 

Conclusão 

 

 Vimos neste texto que as questões sobre o sentido da vida se dividem em dois tipos: as 

questões sobre a finalidade ou razão de ser da vida ou de uma vida e as questões sobre a 

relação do valor das realizações ou dos projetos com o valor do sentido da vida. Sobre o 

primeiro tipo, não pesquisei a resposta, dada a minha investigação se relacionar com o estudo 

do valor. Sobre o segundo tipo, pudemos perceber que tanto a resposta subjetivista, quanto as 

respostas objetivistas, eram formalizáveis. 

 Posteriormente, tentei montar uma forma de calcular o sentido da vida. Para isso, 

determinei que o valor de uma realização de valor é a intensidade que ela faz cumprir um 

certo princípio multiplicado pelo valor desse princípio, e este é medido quantitativamente 

numa escala de o quanto ele faz cumprir o bem máximo ou o mal máximo (estes, por sua vez, 

são o cumprimento completo de todos os princípios). Daí, determinei que o valor do sentido 

objetivo da vida, tomado em qualquer concepção objetivista aqui trabalhada, é o somatório 

dessas realizações de valor. 

 Para o cálculo do sentido potencial mostrei que algumas convenções sobre o cálculo 

do sentido real poderiam funcionar. Para o cálculo do sentido subjetivo, precisaríamos 

somente de considerar o valor como sendo subjetivo. E, finalmente, para o cálculo de 

verificação do sentido genuíno, ele pode ser feito com qualquer concepção de sentido genuíno 

adotada. 

 Infelizmente, posteriormente, pudemos perceber que o somatório simples de 

realizações para obter o valor do sentido não funcionava, mas que possivelmente, com alguma 

complementação ou mudança, uma formalização para obter o valor do sentido da vida poderia 

ser encontrada. O maior problema de formalizarmos valores para o sentido da vida é darmos 

conta do sentido negativo. Porém, como meus conhecimentos matemáticos não são tão 

amplos quanto eu gostaria, devo aqui finalizar meu ensaio e deixar o resto das investigações 

sobre o cálculo do sentido da vida para outro tempo ou para outro cientista matematicamente 

mais capacitado. 
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