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RESUMO 

 

Pretende-se com este trabalho contribuir para explicar a importância da felicidade enquanto 

propósito, fundamental, da vida humana e, igualmente, as mais-valias associadas às pessoas 

felizes. Tivemos em consideração alguns dos fatores explicativos, apontados pelas investigações 

de impacto, associados ao desenvolvimento da felicidade. Procuramos contribuir para uma 

perspetiva atuativa e profilática através da apresentação de estratégias, validadas pela 

investigação, que procuram contribuir para o desenvolvimento emocional. Assim, são destacados 

os contributos obtidos através da restruturação dos pensamentos automáticos negativos, 

promoção da resiliência e desenvolvimento de estratégias de savoring. 
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EXPLICAÇÃO DA FELICIDADE 

 

A felicidade é a maior aspiração do ser humano e o objetivo máximo da nossa existência. 

Lyubomirsky (2007), fez uma revisão dos 225 estudos mais importantes acerca da felicidade. 

Segundo a autora, as pessoas felizes têm mais capacidade de perseguir os seus objetivos e 

adquirir os meios de conquistá-los. São geralmente mais confiantes, otimistas, enérgicas e 

sociáveis e estão mais preparadas para enfrentar situações difíceis. Além disso, as pessoas felizes 

tendem a ter relacionamentos mais longos, casamentos melhores, a ser mais saudáveis e a viver 

mais. 

Diversas investigações relevam a importância da felicidade para a vida das pessoas. 

Diener (2008), permite-nos compreender as mais-valias das pessoas felizes: têm um 

sistema imunológico melhor e pode haver alguma evidência de que vivem mais tempo; são mais 

criativas, pelo menos em laboratório; ajudam mais os outros e faltam menos ao trabalho; São 

mais bem-sucedidas (ganham mais, têm casamentos melhores); têm relações sociais mais 

profundas; lidam melhor com situações difíceis e gostam mais de si mesmas e dos outros e os 

outros gostam mais delas.  

A equipa coordenada por Kubzansky (2011) acompanhou os dados médicos de 1300 

homens durante dez anos. Aqueles que se consideravam otimistas, tiveram metade dos índices de 

doenças do coração.  

Todos estes dados dão, de facto, muito que pensar, colocando os caminhos da felicidade no 

cerne da nossa vida. Quando em 1998, Seligman se tornou presidente da American Psychological 

Association – APA, assumiu a bandeira de mudar a ênfase dos trabalhos académicos. Escreveu 

Seligman no site de ciência Edge (www.edge.org) «Até hoje, a psicologia preocupou-se em 

tratar as doenças». «E foi muito bem-sucedida. Catorze grandes doenças mentais são hoje 

tratáveis.» O custo, afirmou Seligman, é que ao nos centrarmos tanto na compreensão do lado 

negativo, deixámos de prestar atenção ao lado positivo. «Como estávamos a tentar desfazer as 

patologias, não desenvolvemos intervenções para tornar as pessoas mais felizes.» 

Para Seligman, a psicologia estava habilitada a conduzir as pessoas do -5 para o -2 ou 0 e o 

que faltava fazer seria levar as pessoas de +2 para +5. Estava lançada a discussão para uma área 
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que tem merecido diversas investigações e que ficou conhecida como “psicologia positiva”, 

enfatizando mais a busca pela felicidade humana do que o estudo das doenças mentais. 

Na verdade, a felicidade é um tema muito apelativo porque todos procuramos 

incessantemente atingi-la mas, infelizmente, nem sempre conseguimos. A felicidade estrutural, 

duradoura e plena advirá de uma educação integral, que contribui para o desenvolvimento do ser 

humano como um todo, atendendo às dimensões estruturantes da personalidade humana, designa-

damente do ponto de vista afetivo, emocional e sentimental, cognitivo, psicomotor, ético-moral, 

cultural, espiritual/religioso e estético (Fidalgo e Picado, 2015). A investigação tem suportado a 

existência de uma correlação entre felicidade e o nosso nível de educação, destacando-se o 

trabalho de Argyle (1999), designado de Causas e Correlações da Felicidade, que foi incluído 

numa publicação de referência sobre Bem-Estar: os Fundamentos da Psicologia Hedónica. 

Sabemos, a partir das investigações de impacto (Lyubomirsky, 2007), que os fatores 

explicativos determinantes da felicidade são de ordem genética, relacionados com as 

circunstâncias de vida e com as atividades voluntárias. Deste modo, como os fatores genéticos 

devem ser trabalhados ao nível da medicina comportamental e como não escolhemos as nossas 

circunstâncias mas somente nos adaptamos a estas é, essencialmente, no que podemos fazer ao 

nível da nossa atividade voluntária que nos centramos nesta publicação, que constitui um fator 

decisivo para a construção da felicidade. 

As investigações têm, também, apontado que a situação delicada de muitos dos atuais 

contextos sociais de crise vivida em diversos países podem, contribuir para uma maior 

fragilidade emocional das pessoas (Fidalgo e Picado, 2015).  

Por exemplo, os trabalhos desenvolvidos por Diener, Horwitz e Emmons (1985), 

designados por Felicidade dos Mais Ricos, demonstraram que, num determinado país, o nível de 

vida afeta 10-15% da variação entre a felicidade das pessoas. Existem razões que ajudam a 

explicar estes resultados surpreendentemente baixos, nomeadamente, a maioria das pessoas nos 

países desenvolvidos alcançou um nível básico de recursos materiais para além do qual, a adição 

de mais recursos tem menor impacto.  

No entanto, também não podemos esquecer outro motivo destacado por um grupo de 

investigadores liderado por Kahneman (2006) e designado de Você Seria Mais Feliz se Fosse 

Rico? Foco de Ilusão. Neste trabalho os autores explicam que as pessoas em circunstâncias mais 

“afortunadas” tendem a não gastar o seu tempo em atividades tão satisfatórias como as menos 
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afortunadas. Nos EUA, por exemplo, as pessoas com rendimentos elevados tendem a despender 

mais tempo com o trabalho e com a deslocação para o trabalho do que aqueles que ganham 

menos. Para ambos os grupos, a deslocação e o trabalho estão associados a um bem-estar 

reduzido. Se formos mais longe nas investigações, começamos a compreender que de todos os 

fatores socioeconómicos, o desemprego é o que tem claramente um efeito negativo sobre a 

felicidade, conforme demonstrado por um outro grupo de investigadores coordenado por Clark 

(2004), através de uma investigação designada de Desemprego Altera o Set Point da Satisfação 

com a Vida.  

Posteriormente, um trabalho desenvolvido por Frey (2008), Felicidade: Uma Revolução na 

Economia, demonstrou que o efeito negativo não é necessariamente devido ao menor rendimento 

dos desempregados mas parece estar mais ligado à falta de uma rede social, à autoconfiança e à 

perda do significado de ter uma determinada função. Os professores Kahneman e Krueger (2006) 

ao estudarem o Desenvolvimento e Medida do Bem-Estar Subjetivo, dão como exemplo que as 

pessoas não levam em conta apenas a forma como estão satisfeitas quando valorizam a sua vida, 

consideram também as normas e as expetativas sociais. 

Apesar de as pessoas com rendimentos elevados parecerem ser mais felizes do que pessoas 

com rendimentos diminuídos, a ligação tende a enfraquecer na escala superior de rendimento 

como demonstraram Diener, Ng William e Tov William (2008) com o estudo sobre o Equilíbrio 

da Vida e a Utilidade dos Diversos Recursos. Na verdade, a conexão entre felicidade e 

rendimento pode aplicar-se nos dois sentidos, conforme é explicado num estudo longitudinal de 

Lyubomirsky, King e Diener (2005), Os benefícios do afeto positivo permanente: a felicidade 

leva ao sucesso? Os autores descobriram que as pessoas que eram mais felizes no início da vida, 

obtiveram mais tarde maiores rendimentos. 

Face ao exposto, consideramos que todos os esforços que possam contribuir para ajudar a 

estimular a nossa resiliência emocional e a promover estratégias adaptativas e funcionais 

constituirão um contributo meritório no caminho do bem-estar. Afigura-se de crucial importância 

que possamos ajudar a encontrar mecanismos capazes de motivar uma vida positiva e fortalecer a 

nossa robustez psicológica de modo a que tenhamos uma Feliz Mente. Assim, apesar das 

exigências e dificuldades que enfrentamos poderem causar mal-estar, podemos desenvolver um 

determinado número de estratégias para reduzir os estados adversos associados à situação de 

ameaça (Fidalgo e Picado, 2015).  
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Os investigadores Lazarus e Folkman (1984), designaram de estratégias de coping, os 

mecanismos dirigidos à ação, mobilizados pelas pessoas, no sentido de ultrapassar ou resolver 

ameaças. Lembremos uma regra de ouro: as maiores exigências devem ser acompanhadas de um 

aumento dos recursos, caso contrário, podemos perder o nosso equilíbrio e com esse desajuste 

surgir mal-estar emocional.  

De facto, perante as situações complicadas e potencialmente negativas, devemos atuar de 

duas formas concertadas: aumentar a perceção de risco (de modo a estarmos despertos para o 

problema) e apresentar estratégias de atuação e intervenção. São, precisamente, algumas das 

segundas que apresentamos seguidamente. Por conseguinte, este também é um trabalho com 

potencial de autodesenvolvimento e, por isso, traduz uma abordagem de cariz profilático e 

atuativo. 

 

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Reestruturar o pensamento 

 

O modo como pensamos conduz à forma como nos sentimos e este por sua vez leva-nos à 

maneira como agimos. Muitas vezes, com o tempo, a maneira como pensamos sobre nós mes-

mos, como julgamos o que fazemos e vemos o nosso futuro desenvolve-se em padrões de 

pensamento vigorosos, que se fixam na nossa mente e formam crenças centrais sobre nós 

próprios e os outros (por exemplo: sou gentil, sou trabalhador, tudo o que faço deve ser perfeito, 

faço sempre coisas erradas, entre outras). As crenças centrais que constituem a nossa maneira de 

ser são bastante fixas e muito resistentes à mudança. Qualquer evidência que as questione é 

ignorada ou rejeitada como pouco importante (Beck e colaboradores, 1985).  

Essas crenças centrais e suposições estão no primeiro plano do nosso pensamento e em 

certos momentos são desencadeadas pelos acontecimentos (por exemplo: ser deixada pelo 

namorado pode suscitar a ideia de que “ninguém jamais me vai amar”). Uma vez desencadeadas, 

as crenças centrais e as suposições produzem pensamentos automáticos, muitos destes 

pensamentos são sobre nós mesmos e uma parte deles é negativa e crítica. O final de um 

relacionamento pode resultar em pensamentos automáticos negativos como “sabia que não ia 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 23.07.2017 

 

Florbela Fidalgo, Luis Picado 6 facebook.com/psicologia.pt   
 

durar muito, nunca dura” e “ele/ela estava só a brincar comigo” ou “nunca mais vou ter um(a) 

namorado(a)” (Beck e colaboradores, 1985). 

De facto, a existência de crenças centrais sobre nós mesmos marca uma das evidências da 

terapia cognitivo-comportamental, baseada no pressuposto, de que o afeto e o comportamento 

são, em grande parte, um produto de cognições (interpretações da realidade). Assim, as 

intervenções cognitivas e comportamentais procuram causar mudanças, no pensamento, no 

sentimento e no comportamento. Ao longo de muitos anos de investigação, alguns dos mais repu-

tados estudiosos da área realizaram pesquisas significativas que alicerçaram as bases desta 

terapia. Podemos encontrar um bom resumo nos trabalhos de Stallard (2004) relativamente aos 

grandes construtores das bases científicas da terapia cognitivo-comportamental, designadamente: 

Wolpe (1958) – as respostas emocionais podem tornar-se condicionadas a eventos específicos, 

Skinner (1974) – as respostas emocionais podem ser inibidas, Bandura (1977) – o 

comportamento é afetado por antecedentes e consequentes, Ellis (1962) – mudar os processos 

cognitivos pode levar a mudanças nos comportamentos, Beck e colaboradores (1985) – as 

crenças/esquemas irracionais ou cognições negativas associam-se ao afeto negativo e alteram os 

processos cognitivos, podendo levar a mudanças no afeto.  

O curso da investigação permitiu compreender que as crenças centrais/esquemas cognitivos 

são formados durante a infância pelas experiências. Os eventos importantes ativam estas crenças 

centrais/esquemas cognitivos que por sua vez desencadeiam pressupostos cognitivos que fazem 

emergir pensamentos automáticos e, estes, geram respostas emocionais, comportamentais e 

somáticas. O nosso mal-estar pode assim resultar de anormalidades no processamento cognitivo 

(de uma forma mais simples pode resultar de erros de interpretação da realidade). Deste modo, 

precisamos de resolver círculos de pensamento negativo que são inúteis e temos que evitar viver 

com generalizações derrotistas. Para tal, necessitamos de aprender a identificar, questionar e 

testar alguns dos nossos pensamentos automáticos negativos e substituí-los, baseando-os na 

realidade e tornando-os mais positivos. Não se trata de ser um falso otimista, mas não podemos 

ser pessimistas inveterados com crenças negativas e sem sustentação real. Os nossos 

pensamentos podem enganar-nos e condicionar a forma como nos sentimos. É fundamental 

desenvolvermos uma maneira de pensar mais equilibrada, o que fará com que nos sintamos 

melhor e mais capacitados para fazer escolhas reais sobre os aspetos mais importantes da vida.  
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Na senda de Stallard (2004) e inspirados pela prática de Daniel Rijo (1999) propomos que 

treine a substituição de Pensamentos Automáticos Negativos – PAN por Pensamentos Racionais 

Alternativos – PRA.  

Por vezes, não é fácil encontrar um PRA que seja suficientemente forte para diminuir a 

importância de um PAN. Contudo, há três questões que devemos colocar e que nos ajudam a 

identificar os nossos erros de pensamento que traduzem PAN, designadamente:  

- Que provas tenho de que o PAN é verdadeiro? E de que é falso?  

- Haverá outras maneiras de interpretar a situação?  

- E se acontecer, se for verdade o PAN? Acarretará consequências assim tão graves?  

Descrevemos o seguinte exemplo ilustrativo de uma situação diária que poderá ajudá-lo a 

compreender e a treinar a identificação de PAN e a sua substituição por PRA. No bar do local de 

trabalho surge um comentário crítico de um colega. Ao escutá-lo, sentimos altos níveis de 

ansiedade. Emergem PAN (“Todos vão pensar que é verdade”; “É só para me deitar abaixo”). 

Procedemos, internamente, à substituição por PRA (“Eu não sou aquilo que os outros dizem de 

mim”; “Não é por ele dizer que pensarão logo que sou assim”; “Ele é pouco adequado e diria isto 

de qualquer colega”; “Mesmo que me esteja a deitar abaixo, não é por causa de uma crítica que 

deixo de ter valor”). 

Em suma: o que determina, efetivamente, as nossas reações emocionais é o modo como 

interpretamos as situações (como lhes atribuímos sentido e significado) e, desta forma, devemos 

estar atentos aos erros do nosso pensamento e às crenças que enviesam as nossas interpretações. 

Através da substituição de PAN para PRA, não lhe pedimos que passe de pessimista inveterado 

para otimista ingénuo, pedimos-lhe que passe de pessimista para realista, sabemos que devemos a 

nós próprios uma vida baseada numa atuação racional e verdadeira. 

 

Desenvolver a resiliência 

 

A nossa resiliência também se desenvolve e pratica. Uma Feliz Mente é, assim, construída 

com atitude perseverante e força de vontade, da qual resultará a ampliação dos nossos campos de 

ação, a superação dos problemas, a redução das incertezas e a melhoria da autoconfiança.  
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A resiliência reporta-se a um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação 

positiva em contextos de grande adversidade, conforme nos explicam os investigadores Cicchetti 

e Becker (2000). A resiliência carateriza as pessoas que conseguem resistir e ultrapassar as 

adversidades, apesar de estarem expostas a ambientes adversos. Ser resiliente implica que 

desenvolvamos endurance física ou psicológica e até uma certa imunidade que nos possibilite a 

aquisição de novas competências de ação e adaptação a uma realidade cada vez mais 

imprevisível, agindo adequada e rapidamente, resolvendo os problemas que nos são colocados. 

O estudo sistemático da resiliência nas pessoas e nas organizações revelou que esta não é 

uma qualidade única e extraordinária, caraterística intransferível de um grupo especial de 

pessoas. É, antes de tudo, resultante de qualidades comuns que a maioria das pessoas já possui, 

mas que precisam de estar corretamente articuladas e suficientemente desenvolvidas.  

Podemos sintetizar três grandes fatores que promovem a resiliência:  

- Aceitar viver em modo de desafio (em vez de viver em modo problema);  

- Promover vínculos afetivos;  

- Desenvolver sentido de propósito no futuro.  

O modelo de desafio é bastante identificado em pessoas resilientes. As caraterísticas 

centrais encontradas neste modelo são: o reconhecimento da verdadeira dimensão do problema; o 

reconhecimento das possibilidades de enfrentamento e, por fim, o estabelecimento de metas para 

a sua resolução. A promoção de vínculos afetivos é também considerada como um fator 

importante, na medida em que as pessoas resilientes promovem a sua aceitação incondicional 

enquanto pessoa, principalmente junto da família, assim como a presença de redes sociais de 

apoio. Finalmente, o sentido de propósito no futuro, traduzido na existência de um projeto de 

vida, aumenta a resiliência da pessoa. Vivemos com, para e nos projetos.  

 

Saborear a Vida  

 

Devemos, assim, usar a nossa liberdade para espalhar benevolência e saborear a vida. Para 

aprendermos a saborear o lado positivo da vida, sugerimos o desenvolvimento de estratégias 

baseadas no âmbito do modelo de savoring de Bryant e Veroff (2007). 
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A palavra savoring deriva do Latim “sapere” que significa conhecer. Deste modo, o 

savoring remete-nos para uma forma de conhecimento, mais especificamente para o que se 

adquire sobre os acontecimentos e experiências emocionais positivos da vida, referentes a 

experiências sensoriais mas também a associações cognitivas mais complexas. A ocorrência dos 

processos de savoring implica: existência de uma atenção consciente e centrada na experiência 

(não apenas a experiência hedónica do prazer ou as várias gratificações do ego); um sentido do 

imediato, de algo que acontece aqui e agora; e a libertação face a necessidades sociais e de estima 

(como motivações e preocupações maiores). A compreensão e aplicação das estratégias de 

savoring têm como principais funções contribuir para prolongar, intensificar e promover as 

experiências positivas. Os autores do modelo identificaram as suas dimensões básicas: 

- Partilhar com os outros - procurar outras pessoas para partilhar as experiências boas. 

Podemos fazê-lo pessoalmente, por e-mail, por carta, por mensagem, através das redes sociais 

entre outras possibilidades. Quanto maior for a ligação afetiva com as pessoas com quem se 

partilha, maior será o impacto emocional positivo.  

- Construção de memórias - memorizar as imagens positivas através de “fotografias 

mentais” para relembrar no futuro. Estas fotografias podem depois ser saboreadas através da 

partilha.  

- Auto felicitação pelos sucessos e etapas vencidas - relembrar a nós próprios há quanto 

tempo esperávamos que o momento de sucesso acontecesse.  

- Comparação entre etapas vencidas - relacionar a conquista presente com a recordação das 

dificuldades sentidas ao longo das fases que foram sendo ultrapassadas. - Estimulação de 

sensações-perceções positivas - intensificar o momento, através do foque atencional nas 

particularidades da situação e bloqueando as demais.  

- Absorção do prazer - ficar completamente envolvido no instante, aproveitando-o, 

saboreando-o. 

- Expressão comportamental das emoções positivas - rir, saltar, emitir sons verbais de 

apreciação que nos permitam uma unidade plena entre o que sentimos e o que exteriorizamos.  

- Consciência temporal dos instantes positivos - desejar que o momento dure para sempre e 

aproveitá-lo na plenitude.  

- Contando bênçãos - agradecer a sorte que teve ao desfrutar daquele momento positivo.  
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A construção de processos adaptativos baseados no savoring e o conhecimento, por parte 

das pessoas, dos caminhos dos mesmos, justificam-se numa sociedade onde devemos procurar 

construir uma resposta diversificada e construtora de emoções positivas.  

O saborear assume uma importância crescente em comunidades nas quais se espera que as 

pessoas vivam as suas vidas de modo a que se sintam preenchidas.  

Muitas vezes o preenchimento emocional também é exponenciado quando estamos 

disponíveis para ajudar, cultivando a solidariedade e compreendendo a irmandade da humanidade 

e a natural igualdade do ser humano. Os investigadores Sax, (1998) e Piliavin, (2003), destacam 

os efeitos positivos da participação num serviço comunitário: na responsabilidade cívica; nos 

objetivos educacionais; nas competências de vida; no compromisso para o serviço comunitário 

no futuro; as pessoas também percecionaram mudanças na sua autoconfiança social.  

Verifica-se, igualmente, um impacto positivo das práticas de voluntariado no Bem-Estar, 

considerando que existem “agendas” vitais em cada etapa de desenvolvimento o bem-estar dos 

outros condiciona o nosso, conforme demonstra o estudo de León e Morales (2005). As 

atividades de voluntariado de caráter social, comparativamente com outras mais dirigidas a 

campanhas ou causas sociopolíticas, contribuem mais para o aumento da perceção de Bem-Estar. 

Os autores sugerem que essa diferença resulta de três processos: por um lado, devido ao facto de 

os indivíduos serem socializados para ter prazer em ajudar e desenvolver atividades de caráter 

social; por outro lado, por beneficiarem nas organizações que dinamizam o voluntariado social de 

uma maior rede de apoio do que nas outras e ainda, porque se comparam com pessoas mais 

infelizes.  

Deste modo, o voluntariado tem vindo a constituir um fenómeno de interesse crescente 

para as práticas educativas e para o aumento do conhecimento sobre os processos psicológicos 

positivos (Martínez-Odría, 2002), sendo designado «como uma ação realizada de livre vontade e 

de forma comprometida, sem recompensas materiais, inserida num projeto organizacional com 

objetivos de ajuda/apoio a pessoas, grupos e/ou causas, podendo, até, ser definido como serviço 

comunitário (Piliavin, 2003).»  

 

CONCLUSÃO 
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Viver com uma Feliz Mente não significa superarmo-nos em todos os fatores, mas 

valorizarmos os nossos pontos fortes, destacando a importância de pensarmos bem para agirmos 

melhor, desenvolvermos a resiliência e aprendermos a saborear a vida. 

Felizmente, podemos aprender com todas as situações, promovendo o 

autodesenvolvimento. Defendemos, sempre, a promoção do envolvimento com as múltiplas 

circunstâncias, porque cada um de nós deve a si próprio e àqueles que o rodeiam uma 

intervenção pessoal na estruturação da sua própria vida.  

A felicidade resulta da construção genuína e não consiste em assegurar qualquer situação 

externa a nós próprios. Isso seria admitir algo que está além da nossa liberdade. Só podemos 

alcançar um patamar de felicidade profundo se florescermos a partir do nosso interior.  
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