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III. TEORIAS, PESQUISAS E RELATOS DE EXPERIÊNCIA

• Progressos da Psicologia Positiva: um trabalho inacabado
Progress from the Positive Psychology: an unfinished work

Juan Pérez-Ramos, Cad. nº 13
(in memoriam)

Os achados sobre a Psicologia Positiva estão destinados a integrar os
talentos, as virtudes, o otimismo, mas nem remotamente substituir, com o que é
conhecido como sofrimento e fragilidade humana. A intenção é a de obter-se um
conhecimento científico completo da natureza humana. Pensamos que uma
ciência integral e uma prática completa da Psicologia devem incluir a
compreensão do sofrimento e também do bem-estar, assim como de sua
interação. Acreditamos que a ciência e a prática profissional do psicólogo devem
unir, necessariamente, o conhecimento, tanto do sofrimento como da felicidade,
para fundamentar os processos de avaliação e intervenção.

Nos últimos cinco anos, ademais de uma edição e de uma seção especial
na revista American Psychologist (janeiro de 2000 e janeiro de 2001,
respectivamente), muitos artigos têm sido publicados sobre o tópico de
Psicologia Positiva, como também livros de autores importantes como Snyder
& Lopez (2002), Seligman (2002), Aspinwal & Staudinger (2003), Keyes & Haídt
(2003), Lopez & Snyder (2004), entre outros. Destacamos, entre essas
publicações, a Character Strengths and Virtues: a Handbook and Classification
(CVS) de Peterson & Seligman (2004), que apresenta um ambicioso projeto
sobre a Psicologia Positiva. Essa obra descreve e classifica os valores e virtudes
que enriquecem o ser humano e promovem o seu bem-estar psicológico de
igual maneira que a American Psychiatric Association (1994) o fez, pelo Diagnostic
and Statístical Manual of Mental Dissorders (DSM) (American Psychiatric
Association, 1994), com os diagnósticos psicológicos e psiquiátricos. Embora
sejamos respeitosos com o DSM, tentamos evitar alguns de seus problemas,
esclarecendo a razão pela qual certas considerações foram incluídas no CVS e
outras excluídas, considerando os aspectos positivos com as diferenças
individuais que existem em graus diferentes e não nas categorias de sim ou não
(Peterson, Park & Seligman, 2005). O esquema geral do CVS apresenta-se
com diversas virtudes que são endossadas pelas culturas em todo o mundo,
como sabedoria, humanidade, justiça, sobriedade e transcendência (Dahlsgaard,
Peterson & Seligman, 2005) e também por paradigmas, definições, antecedentes
históricos e transculturais, medidas, condições e suas conseqüências,
diferenças de gênero e intervenções que estimulam os valores.
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Muitos eventos bem sucedidos sobre Psicologia Positiva têm acontecido
ultimamente. Por exemplo, em outubro de 2004, mais de 300 psicólogos
procedentes de 23 países participaram do III Annual International Positive
Psychology Summit em Washington, D.C. A European  Network of Positive
Psychology teve seu segundo congresso em julho de 2004, na Itália, com
participação de cerca de 300 psicólogos de vários países. Jovens pesquisadores
aspiram tomar parte do Positive Psychology Institute, no qual iniciam suas
carreiras no intercâmbio de idéias e experiências com professores veteranos
nesse campo promissor. Em 2006 e 2007, novos congressos terão lugar na
Pennsylvania University, na qual muitos cientistas e professores unem esforços
para desenvolver cinco projetos: a) Produtividade e saúde em função da
felicidade; b) Índices de bem-estar nacional; c) Espiritualidade e envelhecimento
bem-sucedido; d) capital psicológico; e) Versões em chinês e espanhol e,
finalmente, para todos os principais grupos de outras línguas. A Psicologia Positiva
nos EEUU conta com mais de 50 grupos de pesquisa e mais de 150 cientistas
de universidades internacionais. Os primeiros Centros de Psicologia Positiva
foram criados nas seguintes Universidades: Pennsylvania University, University
of Michigan, University of Illinois e Claremont Gradute University, estando todas,
atualmente, em ativo funcionamento.

Cursos de Psicologia Positiva, em níveis de graduação e pós-graduação,
são oferecidos em uma variedade de universidades americanas e européias,
divulgando a conveniência de se estudar o que é potencial nas pessoas, junto
com o que lhes está prejudicando. O primeiro curso de Mestrado em Psicologia
Positiva teve início na Pennsylvania University no mês de setembro de 2005
com apenas um mês de divulgação, houve mais de 200 inscrições.

A ampla disseminação da pesquisa em Psicologia Positiva coloca em
evidência que a comunidade psicológica está começando a compreender que a
verdadeira psicologia deve ser dirigida também ao lado positivo da vida. Tem
havido forte interesse pela Psicologia Positiva; comprovam também os
numerosos artigos de jornais e revistas internacionais. O Time Magazine dedicou
quase toda sua edição (janeiro, 17, 2005) aos avanços científicos e implicações
profissionais nesse campo. As entidades promotoras (Atlantic Philantropies,
Annember Foundation, Sunnylands Trust, Magerson Foundation, Gallup
Foundation, Hovey Foundation, Magerson Foundation, Templeton Foundation,
U.S. Department of Education) e outras mais têm feito contribuições substanciais
para apoiar a pesquisa científica e divulgar seus achados nesses conhecimentos.

Focalizar a atenção na eficiência do diagnóstico e intervenção psicológicas
para fomentar a felicidade, as virtudes e os valores é propósito da Psicologia
Positiva. O termo felicidade é descrito por Peterson, Parti & Seligman (2005)
conforme três sentidos:
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a)  Trata-se de emoção prazenteira.
b)  Consiste em vida agradável.
c)  Compreende vida significante.
As pessoas podem diferir conforme o estilo de vida que seguem e, também,

segundo indicam os estudos, os mais felizes são aqueles que orientam suas
preferências para os três sentidos, com maior peso na b e c. Uma razão do
interesse no processo da intervenção psicológica é a de que a felicidade não é
um epifenômeno. Uma importante decorrência que tem surgido das pesquisas
sobre o tema é a de que a felicidade proporciona às pessoas muito mais
benefícios do que a sensação de sentir-se bem e, também, que as consideradas
felizes são mais saudáveis, bem sucedidas e socialmente envolvidas.

A seguir, apresenta-se classificação das principais virtudes, proposta por
Peterson & Seligman (2004):

Virtudes e valores    Definição
1. Sabedoria e conhecimentos:   Valores cognitivos que se vinculam com a aquisição

e o emprego do conhecimento.
- Criatividade ...................... Maneiras de fazer as coisas, de modo inovador e

produtivo.
- Curiosidade ...................... Interesse por novas experiências.
- Compreensão .................. Perceber as coisas mediante exame em todos  os

seus aspectos.
- Desejo de aprender.......... Conhecer novas técnicas e modos de realizá-las.
- Perspectiva ...................... Capacidade de aconselhar sabiamente os outros.

2. Coragem: Determinação de atingir propósitos, apesar de
oposição, externa ou interna.

- Autenticidade .................... Mostrar-se de forma natural, falando a verdade.
- Retidão ............................ Manter-se íntegro perante a ameaça, o desafio e

as dificuldades.
    - Persistência ...................... Terminar efetivamente as tarefas e propósitos

iniciados.
- Zest .................................. Enfrentar a vida com estímulo e energia.

3. Sentido humano: Valores interpessoais relacionados com a ajuda
aos outros.

- Bondade ........................... Favorecendo as ações dos outros.
- Amizade ............................ Valorando o relacionamento com os outros.
- Inteligência social ............. Conscientizar-se dos motivos e sentimentos dos

outros.
4. Justiça: Valores cívicos que fundamentam a vida

comunitária.
- Equidade .......................... Tratamento igual e justo para todas as pessoas.
- Amizade ............................ Valoração do relacionamento com os outros.
- Sociabilidade .................... Ser consciente e participar dos propósitos e

princípios culturais dos outros.

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 2/06: 23-26



26

Virtudes e Valores Definição
5. Temperança: Valores que limitam os excessos comportamentais.

- Clemência......................... Perdoar as falhas dos outros.
- Modéstia ........................... Deixar que as realizações próprias falem por si

mesmas.
- Prudência ......................... Não dizer ou fazer coisas que posteriormente

possam resultar lamentadas.
- Moderação........................ Ponderar as opiniões e os fatos.

6. Transcendência: Valores universais transcendentes vitais.
- Gratidão............................ Agradecer as coisas gratas que acontecem.
- Esperança ........................ Esperar o melhor e esforçar-se para lográ-lo.
-  Humor .............................. Fazer sorrir os outros.
- Religiosidade.................... Acreditar nos valores de significado.

Notas do artigo: Positive Psychology Progress: Empirical Validation of Interventions, de
Seligman, M.E.P., Steen, T.A. e Peterson, C. American Psychologist, vol.60, n.5, p.410-421.
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