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Você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por pessoas de 
diferentes países. Esse público demanda, constantemente, matérias sobre as relações humanas na 
modernidade. O editor da revista encomendou a você um podcast que aborde a força da amizade na vida 
humana. 
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02.  

A coisa mais importante da vida 
Camilla Costa 

 
Em 1937, na universidade Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre a saúde humana. O projeto, 

que continua até hoje, acompanha milhares de pessoas. Voluntários de todas as idades e perfis têm sua vida 
analisada e passam por entrevistas e exames periódicos que tentam responder à pergunta “o que faz uma 
pessoa ser saudável?”. A conclusão é surpreendente. O fator que mais influi no nível de saúde das pessoas não 
é a riqueza, a genética, a rotina nem a alimentação. São os amigos. “A única coisa que realmente importa é a 
sua aptidão social – as suas relações com outras pessoas” –, diz o psiquiatra George Valliant, coordenador do 
estudo há 30 anos. Os amigos são o principal indicador de bem-estar na vida de alguém. Ter laços fortes de 
amizade aumenta nossa vida em até 10 anos e previne uma série de doenças. 

Além de ser fundamental para o bem-estar mental, ter amigos também faz bem ao corpo. Mas, se as 
amizades forem novas, é ainda melhor. A ocitocina dá um impulso inicial às relações e, depois de algum tempo, 
cede o lugar para o sistema da memória, que age mais rápido. Há estudos comprovando que amigos antigos 
não estimulam a liberação de ocitocina (a não ser quando você os reencontra depois de muito tempo longe). 
Por isso, tão importante quanto ter amigos do peito é fazer novas amizades durante toda vida. 

COSTA, C. A coisa mais importante da vida. Superinteressante. São Paulo: Abril, fev. 2011. p. 51-52. 
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03.  
A importância da parceria 

Eugenio Mussak 
 

Companheiro é uma palavra que vem do latim cum panis e refere-se a alguém com quem dividimos o pão. 
Companheiro é uma pessoa em quem confiamos o suficiente para sentar junto à mesa e compartilhar uma 
refeição, esse momento que não alimenta apenas o corpo, mas também a alma. O simbolismo de se alimentar 
com alguém é imenso, pois pressupõe que você está em sintonia com essa pessoa e olha junto com ela para o 
futuro – afinal, quando nos alimentamos criamos a esperança de continuar vivendo, de não morrer, de termos 
um amanhã. 

Como não nos alimentamos apenas de pão, mas também de ideias, saberes e planos, ter um companheiro 
significa compartilhar esse conjunto de coisas – tudo o que nutre nosso corpo, nossas emoções, nossos 
pensamentos e, principalmente, nossos sonhos. Se essa plenitude é possível com a pessoa que está ao seu 
lado, acredite, ela pode sim, nesse caso, colaborar – e muito – com sua felicidade. E então, parodiando o 
maestro: enquanto a noite vem nos envolver, é muito bom estar ao lado de um companheiro.  

MUSSAK, Eugenio. A importância da parceria. Vida Simples. São Paulo: Abril, jun. 2010. p. 29. 
 
04.  

Amizade Sincera 
Renato Teixeira 

 
A amizade sincera é um santo remédio 
É um abrigo seguro 
É natural da amizade 
O abraço, o aperto de mão, o sorriso 
Por isso se for preciso 
Conte comigo, amigo disponha 
Lembre-se sempre que mesmo modesta 
Minha casa será sempre sua 
Amigo 
Os verdadeiros amigos 
Do peito, de fé 
Os melhores amigos 
Não trazem dentro da boca 
Palavras fingidas ou falsas histórias 
Sabem entender o silêncio 
E manter a presença mesmo quando ausentes 
Por isso mesmo apesar de tão raros 
Não há nada melhor do que um grande amigo 

Disponível em: <http://letras.terra.com.br/renato-teixeira/271360/>. Acesso em: 1º out. 2011. 
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