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RESUMO 

 

 O enigma da vida já constitui uma arte criadora do Supremo 

Deus, mas viver é ressaltar a arte a cada momento vivido, através do 

consciente e do inconsciente da alma. A simples trajetória da vida 

desde a infância até a velhice faz com que os percalços da vida 

envolvam os indivíduos, colocando-os a serviço e ao desvendamento 

do mundo das artes. 

 E pode ser através de encontros vivenciais, terapêuticos, 

profissionais, educacionais e artesanais que o “fazer” no universo das 

artes, sem muito se preocupar com o resultado e sim mais com o 

processo deste, traz todo nosso potencial à tona, crie um alicerce 

bastante sólido com uma percepção crítica, inovadora, renovadora e 

transformadora para o fortalecimento das raízes numa descoberta 

única, singular de cada um através de sua busca e da busca pela tão 

desejada felicidade. 

  A arte pode trazer um encontro com a felicidade e a felicidade é 

uma arte. 
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METODOLOGIA 

 

 Esta monografia reúne um conjunto de fatores que demonstram tanto a 

importância da arte na busca pela felicidade como a convicção de que a  

felicidade pode ser considerada uma arte. 

 Para realizá-la foram feitos alguns levantamentos através de pesquisas 

bibliográficas, leituras de livros e pesquisa bastante aprofundada nestes 

assuntos por diversos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................8 

 

CAPÍTULO I          

A ARTE E A FELICIDADE ............................................................................... 10 

1.1 – Essa tal felicidade ................................................................................... 10 

1.2 – Um pouco de arte ................................................................................... 13 

CAPÍTULO II          

A FELICIDADE HUMANA .................................................................................18 

CAPÍTULO III 

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTETERAPIA E DA  

PSICOLOGIA POSITIVA ..................................................................................26 

3.1 – Um pouco sobre Arteterapia ....................................................................26 

3.2 – A contribuição da Psicologia Positiva ..................................................... 28 

 

CONCLUSÃO ...................................................................................................36 

 

ÍNDICE..............................................................................................................43 

 

 

 



 8 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Todos os anseios da humanidade apontam para um mesmo alvo: ser 

feliz. Aristóteles, um dos grandes pais da filosofia contemporânea, disse que a 

felicidade é a maior meta do homem, por isto, desde os tempos mais remotos 

até os dias de hoje, esta tem sido a grande busca e preocupação da 

humanidade. 

 Durante anos a religião, a filosofia, a arte, o mundo do entretenimento e 

da diversão e todos os setores onde existe um ser pensante, tentam responder 

ou explicar este estado de espírito chamado felicidade. Cada qual traz a sua 

contribuição e todos juntos buscam suas próprias maneiras de tornar possível 

este sentimento.  

 O neurologista e psicólogo da saúde Paulo de Mello explica que a 

felicidade é um estado físico, psíquico e psicossocial. Ele a descreve como um 

estado de bem-estar, resultado do amadurecimento e do desenvolvimento 

pessoal. Para ele a felicidade é um estado recorrente, que vai e volta, e é 

formado de momentos de saciedade e de satisfação. Dr. Paulo explica que a 

emoção é um sentimento passageiro, a alegria é um exemplo disso, entretanto 

a felicidade é mais duradoura e depende de mecanismos neurais mais 

complexos. 

 Buscando elementos que componham a felicidade, o médico 

psicoterapeuta, cientista e escritor cristão Augusto Jorge Cury, em seu livro      

´ Treinando a emoção para ser feliz `, apresenta as técnicas de como podemos 

treinar as nossas emoções, gerenciar pensamentos e superar a ansiedade. O 

autor explica que existem métodos capazes de nos tornar mais corajosos em 

momentos de dor, outros que nos ajudam a encontrar forças em nossas 

fragilidades, e confirma que pelos fracassos da vida podemos encontrar 

grandes ensinamentos.  
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 Cury tem dedicado parte de suas obras ao tema em questão. Em ´ Dez 

leis para ser feliz `, o autor defende a tese de que ser feliz não é resultado de 

uma vida perfeita, é o reconhecimento de que vale a pena viver, mesmo com 

todos os desafios, perdas e frustrações. “Ser feliz é deixar de ser vítima dos 

problemas e se tornar autor da própria história (...), é uma conquista e não obra 

do acaso”. 

 A arte é uma das mais antigas formas de expressão que procura trazer 

reflexões sobre a felicidade. Enquanto uns dizem que ser feliz é uma arte, 

outros acreditam que é na arte que encontramos a felicidade.  
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CAPÍTULO I 

A ARTE E A FELICIDADE 

 

1.1 - Essa tal felicidade... 

 

  No dicionário tem-se a definição de Felicidade. ´Felicidade é qualidade 

ou estado de feliz; ventura, contentamento`. 

 Feliz é o ser ditoso, afortunado, venturoso. Contente, alegre, satisfeito. 

Que denota, ou em que há alegria, satisfação, contentamento. 

 A conquista da felicidade vem no aprendizado diário de viver sabendo 

aceitar e expressar os desejos e sentimentos, construindo os próprios projetos 

de vida e empenhando-se para realizá-los. 

 Um sentimento que expressa de alguma forma, satisfação em ter uma 

necessidade saciada, um projeto realizado. Compreender essa sensação, é 

saber individualizar no universo pessoal, pois o que é motivo de felicidade para 

uns, pode ser de infelicidade para outros. É um sentimento que pode 

diferenciar em cada instante tendo significados diferentes. 

 Depende de cada um, sabendo que só conta consigo mesmo para 

realizar seus desejos, vontades e projetos. A procura do auto-conhecimento 

ajuda na transformação de desejos em vontade e da vontade em projeto de 

vida. Aprendendo a ser responsável pelas próprias escolhas, assumindo o 

sofrimento dos erros e fracassos e o gosto das conquistas e vitórias. 

 É muito bom que as pessoas saibam quem são, reconheçam sua 

vocação, sua capacidade, e não queiram vestir uma máscara, quando, na 

verdade, a vontade é de jogar tudo para o alto e tentar outra forma de vida. Se 

o indivíduo conseguir identificar sua vocação e habilidade, buscar suas 
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realizações com essa base conhecerá a sensação de ser feliz. Pessoas felizes 

chamam atenção, são admiradas, tem um brilho diferente. 

 Mas, isso não significa que enquanto é aplaudido, admirado e chama 

atenção, é feliz. Pode estar aí, a defesa contra uma auto-avaliação. Contentar 

e agradar aos outros, não é o mesmo que agradar e contentar a si mesmo. A 

vocação e habilidade são  individuais. Assim como a sensação de felicidade 

também é individual. 

 A felicidade plena e absoluta não existe. Também não existe receita, 

manual que possa dar garantia plena de viver 100% feliz. A busca é por mais 

momentos e sensação de felicidade. 

 Descobrindo suas necessidades, suas metas, como e quando alcançá-

las, saber reconhecer limite, respeitando e se fazendo respeitar, sabendo 

diferenciar você do outro, é um começo. E nessa busca, cabe a cada um criar a 

sua receita e escrever o seu manual, do que é a sua própria e individual 

sensação de felicidade. 

 A felicidade é uma gama de emoções ou sentimentos que vai desde o 

contentamento ou satisfação até à alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem 

ainda o significado de bem-estar ou paz interna. O oposto da felicidade é a 

tristeza. Em linguagem comum, quando se diz "estou feliz", está-se a utilizar o 

primeiro significado — o de emoção. Enquanto que se se diz "sou feliz", se está 

a utilizar o significado de bem-estar. 

 Existem diferentes abordagens ao estudo da felicidade e das suas 

causas, que têm sido usadas pela filosofia, a religião e a psicologia. O Homem 

sempre há buscado a felicidade e tanto os filósofos como os religiosos sempre 

se hão dedicado a encontrar as suas causas e em definir que tipo de 

comportamento ou estilo de vida aumenta o nosso nível de felicidade. Estes 

pensadores vêem a felicidade como aquilo que modernamente chamamos 

bem-estar ou qualidade de vida, e não simplesmente como uma emoção. 

Neste sentido a felicidade é o que os gregos antigos chamavam de 

Eudaimonia, um termo ainda usado em Ética. Pelo contrário para a emoções 

associadas à felicidade os filósofos preferem utilizar a palavra prazer. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eudaimonia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer
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 É difícil definir rigorosamente a felicidade, e ainda mais difícil definir 

medidas desta. Investigadores em Psicologia desenvolveram diferentes 

métodos, por exemplo o Inventário da Felicidade de Oxford, para medir o nível 

de felicidade de um indíviduo. Nestes têm-se em conta fatores fisiológicos e 

psicológicos. Em investigação, a felicidade é assim relacionada com fatores 

como: envolvimento religioso ou político, estado civil, paternidade , idade, 

rendimento, etc. 

 A Psicologia Positiva é um movimento recente dentro da ciência 

psicológica que pretende dar maior enfâse ao estudo da sanidade mental, por 

oposição à psicologia mais tradicional que estuda sobretudo as patologias. 

Este relaciona a felicidade com emoções e atividades positivas. Visa fazer com 

que os psicólogos contemporâneos adotem "uma visão mais aberta e 

apreciativa dos potenciais, das motivações e das capacidades humanas". 

 Embora as pessoas venham discutindo a questão da felicidade humana 

pelo menos desde a Grécia Antiga, a psicologia tem sido criticada por seu 

direcionamento preponderantemente voltado às questões de doença mental, 

em vez da "sanidade" mental. Vários psicólogos humanistas tais como 

Abraham Maslow, Carl Rogers e Erich Fromm, Carl Jung, desenvolveram 

teorias e práticas bem-sucedidas que envolvem a felicidade humana, a 

despeito da falta de evidência empírica sólida ao tempo em que desenvolveram 

seus trabalhos. Seus sucessores não deram seqüência à obra, enfatizando a 

fenomenologia e histórias de casos individuais. 

 Recentemente, as teorias de desenvolvimento humano desenvolvidas 

pelos psicólogos humanistas encontraram suporte empírico em estudos feitos 

por psicólogos positivos e humanistas, especialmente na área da teoria auto-

determinante. 

 Quando falamos em ser feliz, somos diretamente ligados à idéia de 

alegria, mesmo sabendo que a felicidade é mais do que uma emoção. A alegria 

é um componente essencial neste contexto, sem dúvidas. Sentir ou expressar 

alegria no âmbito das artes é, para alguns, trazer à tona o mais antigo 

empreendimento artístico do ramo, o circo. Quem consegue pensar em arte 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_positiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_mental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_humanista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fenomenologia
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circense sem imaginar o palhaço, ou as gargalhadas e todo o clima de 

descontração? Por isso, quando falamos de arte e felicidade, lembramos da 

alegria do circo e de seu poder anestésico ante os desafios da vida.  

 Uma das figuras mais marcantes da história da filosofia, Johann 

Wolfgang Von Goethe, disse que “todos os dias devíamos ouvir um pouco de 

música, ler uma boa poesia, ver um quadro bonito e, se possível, dizer algumas 

palavras sensatas”, ou seja, diariamente podemos acrescentar uma dose de 

elementos artísticos que nos trazem prazer e então vivermos uma vida mais 

feliz. Segundo Goethe, a música, a poesia, as artes a sabedoria são elementos 

que, juntos, podem compor a felicidade. 

 

1.2) Um pouco de Arte 

 

“Através da arte temos a possibilidade de sermos criadores de nós mesmos” 

 A arte é inata do ser humano,que se faz presente ao registrar a sua 

história evolutiva desde a sua origem até os tempos atuais. Fazer arte é “criar”. 

E quando a pessoa cria é a si mesmo que está dando forma e, também 

desperta e desenvolve as inúmeras possibilidades que jazem adormecidas em 

seu próprio interior.  

 A arte torna-se então um instrumento a mais, capaz de conduzir o 

homem a expressar o que sente. Como um sexto sentido ele pode ser vista 

como uma linguagem a mais que, quando descoberta e explorada, torna-se 

universal. No palco ou na tela, na escrita ou nos desenhos, com fala, sons ou 

dança, a expressão artística estuda o homem e suas facetas, assim como o 

incita, o desafia a conhecer a plena felicidade. 

 Durante muitos séculos a arte procurou imitar a realidade. De uma forma 

geral, principalmente as artes visuais tais como a Pintura, o Desenho e a 

Escultura. 

 O valor do artista estava, então, na sua capacidade de imitar a natureza 

com fidelidade e perfeição. As obras dos períodos em que prevaleciam a arte 
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figurativa transmitem pequenas narrativas e informações preciosas, tais como 

traços da personalidade da pessoa, detalhes do nível social e da forma de vida, 

referências às circunstâncias históricas, aos costumes e tantas outras coisas.  

 Essa exigência de copiar a realidade vem dos gregos e romanos, ou 

seja, da Antiguidade Clássica. Entretanto, as manifestações artísticas se 

transformaram e se libertaram dessa necessidade de retratar fielmente o real. 

E passaram a expressar as idéias de forma abstrata.  

 Talvez esse caminho para a abstração, para a imagem que não é 

realista, tenha sido apressado pela invenção da fotografia, do cinema e da 

televisão. Esses meios conseguem uma fidelidade muito grande em relação à 

realidade.  

 As descobertas científicas também levam o artista a procurar novas 

formas de expressão, já que novos conhecimentos trazem novos 

questionamentos e diversas inquietações. 

 A arte tem várias funções na sociedade e na cultura. Como por exemplo: 

interpretar o mundo; provocar emoção e reflexão; expressar o pensamento e a 

visão de mundo do próprio artista; explicar e refletir a história humana; 

questionar a realidade; representar crenças e homenagear deuses, idéias, 

pessoas dentre outras. 

 A experiência estética que a arte proporciona é uma forma de felicidade 

muito especial porque é transformadora. Ela nos modifica pela emoção que 

proporciona. Para interagir e apreciar a arte usamos todas as experiências 

anteriores, a percepção, as habilidades comunicativas, as habilidades visuais e 

espaciais, as informações, a sensibilidade, a imaginação. Assim, quanto mais 

desenvolvermos essas capacidades, competências e habilidades, mais nos 

aproximaremos do mundo da Arte. 

 A arte faz parte de nosso dia-a-dia e necessitamos dela como forma 

especial de compreensão e de conhecimento do mundo que nos cerca, das 

outras pessoas, das outras culturas, de nós mesmos, de nossas emoções, de 

nossos medos, de nossas esperanças, de nossos desejos, de nossas inúmeras 

possibilidades...  
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 A arte é a linguagem da vida. É por meio dela e de seus símbolos que 

podemos compreender melhor a humanidade.  

 Os animais irracionais não produzem arte. Então podemos dizer que 

essa é uma das atividades que nos torna humanos, no sentido de sermos 

diferentes dos animais, de sermos superiores, pois somos capazes de 

transformar com criatividade o mundo em que vivemos.  

 Para usufruir de tudo o que a arte proporciona, tanto quando produzimos 

como quando apreciamos, desenvolvemos habilidades relacionadas à 

observação, atenção, memória análise, síntese, orientação espacial, sentido de 

dimensão, e aos pensamentos lógico e criativo. Tais habilidades nos permitem 

perceber como os elementos da linguagem artística foram organizados. 

 Além disso, precisamos também associar tudo o que observamos com 

outras informações provenientes dos conhecimentos acumulados por nós e 

pela cultura humana através dos tempos. É um jogo em que, às vezes, 

mergulhamos na emoção e, às vezes, tentamos fazer uma análise crítica por 

meio do raciocínio e da razão. Enfim, nunca podemos nos entregar 

passivamente, sem uma participação ativa. A sensibilidade, a inteligência e a 

vontade são os agentes principais dessa atividade, ao mesmo tempo intelectual 

e emocional, que é a experiência estética. 

 Ou seja, para que a percepção esteja bem afinada, não basta um olhar 

ingênuo, passivo, submisso, desatento ou distraído. É necessário responder, é 

preciso ser atuante, participante, ativo. Colocamos as capacidades de nossas 

mentes e de nossas sensibilidades em intensa atividade. 

 Esse trabalho é, ao mesmo tempo, de indagação, de questionamento e 

de elaboração de múltiplas possíveis respostas. A arte coloca questões ao 

mundo, joga perguntas para as quais não há uma resposta pré-determinada 

considerada certa, única e exata. Cada ser humano, cada indivíduo reage aos 

estímulos da Arte de forma particular e especial, de acordo com a sua idade, 

sua experiência, sua sensibilidade e sua cultura. É um exercício de liberdade.  

 Essa resposta individual, essa experiência particular, convive com um 

núcleo comum, com idéias que são partilhadas por todos os seres humanos e é 
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o que torna a Arte universal. É também um exercício de comunicação, de 

integração e de interação. 

 A experiência estética, seja na produção, seja na apreciação, é uma das 

atividades mais interessantes que podemos participar. Por isso, não podemos 

perder as oportunidades que surgirem, e ainda devemos buscar mais e mais 

ocasiões de empreender essa aventura pela inteligência humana.  

 A substituição da tradicional palavra latina crear pelo neologismo 

moderno criar é aceitável em nível de cultura primária, porque favorece a 

alfabetização e dispensa esforço mental – mas não é aceitável em nível de 

cultura superior, porque deturpa o pensamento. 

 Crear é a manifestação da Essência em forma de existência – criar é a 

transição de uma existência para outra existência. O Poder Infinito é o creador 

do Universo – um fazendeiro é o criador de gado. 

 Há entre os homens gênios creadores, embora não sejam talvez 

criadores.  Que é então ser feliz? Felicidade – este é o clamor de toda a 

creatura. Todo o resto é meio – somente a felicidade é um fim. Ninguém deseja 

ser feliz para algo – quer ser feliz para ser feliz. A felicidade é uma suprema 

auto-realização do ser. Que é ser feliz? Ser feliz é estar em plena harmonia 

com a Constituição do Universo, seja consciente, seja inconscientemente.  

 A natureza extra-hominal é inconscientemente feliz, porque está sempre, 

automaticamente, em harmonia com o Universo. Aqui na Terra, somente o 

Homem pode ser conscientemente feliz – e também conscientemente infeliz. 

 A natureza possui, por assim dizer, uma felicidade neutra, ou 

inconsciente – o Homem pode possuir uma felicidade positiva ou uma 

infelicidade negativa. Com o Homem começa a bifurcação da linha única da 

natureza, começa o estranho fenômeno da liberdade no meio da universal 

necessidade.  

 O Homem conhece um querer espontâneo, seja rumo ao positivo, seja 

rumo ao negativo. O desejo universal é a Felicidade e ainda assim poucos se 

sentem felizes. A imensa maioria da humanidade tem a potencialidade ou a 
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possibilidade de ser feliz. Poucos têm essa felicidade atualizada e realizada. 

Poder ser feliz é uma felicidade incubada, porém não nascida, ser feliz é uma 

felicidade eclodida.  

 Qual a razão última por que muitos homens não são felizes, quando o 

poderiam ser? Passam a vida inteira, 20, 50, 80 anos marcando passo no 

plano horizontal do seu ego externo e ilusório – nunca mergulharam nas 

profundezas verticais do seu Eu interno e verdadeiro. E, quando a sua 

infelicidade se torna insuportável, procuram atordoar, esquecer, narcotizar 

temporariamente esse senso de infelicidade, por meios de diversos 

expedientes da própria linha horizontal, onde a infelicidade nasceu.  

 Quando o Homem comum diz “eu sou feliz” ou “eu sou infeliz” – o que 

ele mesmo entende com essa palavrinha “eu”? A imensa maioria dos Homens 

entende com esse “eu” a própria personalidade física, material, isto é, o corpo 

ou mesmo alguma parte do corpo.  

 Um determinado sentimento de bem-estar do corpo é, por estes, 

chamados de “Felicidade” e já o mal-estar físico apelidado do “Infelicidade”. 

Ora, esse sentir físico está, de preferência, nos nervos, que são os receptores 

e veículos das nossas sensações físicas. Quer dizer que o homem comum, 

quando fala de felicidade ou infelicidade, se refere a um determinado estado 

vibratório dos seus nervos. Se esse estado lhe provoca uma sensação 

agradável, ele se julga feliz; do contrário, se tem por infeliz. 

 Esse estado nem sempre depende da vontade dos homens, depende, 

geralmente, de fatores meramente externos, acidentais, alheios ao seu querer 

ou não-querer, como a temperatura, o clima, a alimentação, acidentes fortuitos, 

eventos imprevistos, a sorte grande, morte na família e etc.  

  O que se sabe também é que a humanidade nos pode fazer sofrer ou 

gozar. Mas nem as circunstâncias da natureza nem da humanidade nos podem 

tornar felizes nem infelizes. Felicidade ou infelicidade vem da nossa substância 

própria e não de circunstâncias alheias. “Eu sou o senhor do meu destino – eu 

sou o comandante da minha própria vida.” 
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CAPÍTULO II 

A FELICIDADE HUMANA 

 

 Talvez não seja exagero imaginarmos que a busca pela felicidade tenha 

sido grande mola propulsora a conduzir a espécie humana em sua trajetória 

pelo mundo. Da invenção da roda até a clonagem humana, apenas uma coisa 

se manteve bem atual: o desejo por uma vida melhor. 

 A busca pela felicidade é tão antiga quanto o próprio homem. De 

mestres até os charlatões, todos sempre estiveram dispostos a nos indicar os 

caminhos para encontrá-la. Agora é a vez da ciência. 

 É importante que se diga que a felicidade existe e, mais que isso. Ser 

feliz dá trabalho e talvez seja por isso mesmo que muitos acabam desistindo de 

conquistá-la. Pior ainda, muitos iludem-se tentando encontrá-la apenas nos 

prazeres. 

 Nesse sentido, Sêneca (2 a.C. a 65 d.C.), filósofo espanhol, que, 

observando a sociedade muito infeliz, recusava-a como padrão de referência, 

dizendo que para ser feliz a primeira coisa que o indivíduo deve fazer é 

recusar-se a seguir a multidão. 

 Há a concepção de felicidade que parte de uma premissa intrínseca, 

onde esta vê o próprio indivíduo como sua fonte, conferindo a ele a tarefa de 

trabalhar a si mesmo de forma a conquistar uma vida feliz.  

 Como exemplo desse tipo de concepção podemos citar a teoria de 

Aristóteles que via a felicidade como resultado do exercício de virtudes; a de 

Epicuro que pregava o controle dos excessos como forma de evitar o 

sofrimento e a de Sêneca que dizia ser feliz a alma livre, que desdenha dos 

golpes da sorte e encontra o contentamento na virtude. 
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 Partindo de uma concepção de felicidade de natureza intrínseca, a 

Psicologia Positiva, embora não negue a influência de eventos externos, 

trabalha com o conceito de bem-estar subjetivo que corresponde à avaliação, 

tanto cognitiva como afetiva, que uma pessoa faz acerca de sua própria vida 

(Diener, Lucas e Oishi, 2002). Dessa forma, trata-se de um conceito amplo que 

inclui: experiências emocionais agradáveis, baixos níveis de humores negativos 

e alta satisfação em relação à vida. 

 Seligman (2004) faz uma distinção entre o que chama de `felicidade 

momentânea` e os níveis constantes de felicidade do indivíduo.  Ele afirma que 

o bem-estar subjetivo momentâneo – o qual denomina de felicidade 

momentânea – pode ser facilmente aumentado através de artifícios simples 

como “ chocolate, uma comédia de cinema, uma massagem nas costas, um 

cumprimento, flores ou uma roupa nova (p.61). Tais elementos, desta forma 

como são descritos acima, se mostram intimamente ligados ao prazer e talvez 

seja por isso que mostram tão pouco eficientes na promoção do bem-estar de 

longo prazo.  

 De acordo com Seligman, em menos de três meses, eventos 

importantes, sejam eles positivos ou negativos, perdem o impacto sobre níveis 

de bem-estar subjetivo, fazendo com que as pessoas voltem a apresentar 

níveis médios de felicidade. 

 Uma razão para a estabilidade e consistência do bem-estar subjetivo é 

que há um componente genético substancial nele, ou seja, em algum grau as 

pessoas nascem prontas para serem felizes ou infelizes.  

 Com o objetivo de explicar a felicidade humana, Seligman propõe a 

seguinte fórmula: H = S + C + V, onde  H (happiness) corresponde ao nível de 

felicidade constante, S (set range) são os limites estabelecidos aos quais o 

sujeito está submetido, C (circumstances) são as circunstâncias da vida e V 

(voluntary) representa os fatores que estão sob o controle voluntário do 

indivíduo. 

 Dalai-Lama acrescenta: 



 20 
 Para mim o próprio objetivo da vida é perseguir a 

felicidade. Isso está claro. Se acreditamos nesta religião 

ou naquela; todos estamos procurando algo melhor na 

vida. Por isso, para mim, o próprio movimento da nossa 

vida é no sentido da felicidade... 

 No Ocidente, o conceito de alcançar a verdadeira felicidade sempre 

pareceu mal definido, impalpável, esquivo. Até mesmo a palavra happy é 

derivada do termo happ em islandês, que significa sorte e oportunidade. 

Parece que a maioria de nós encara da mesma forma a misteriosa natureza da 

felicidade. 

 Naqueles momentos de alegria que a vida proporciona, a felicidade dá a 

impressão de ser algo que caiu do céu. Para Dalai Lama, é preciso “treinar a 

mente”, mas neste contexto, não se refere à “mente” como capacidade 

cognitiva ou seu intelecto. E sim com um significado bem mais amplo, mais 

próximo a “psique” ou “espírito”, um significado que inclui o intelecto, o 

sentimento, o coração e a mente.  

 Por meio de uma certa disciplina interior é que se pode sofrer uma 

transformação de atitudes, de toda a maneira em que se encara e se aborda a 

vida. E, segundo Dalai-Lama: 

Quando falamos dessa disciplina interior, é claro que ela 

pode envolver muitos aspectos, muitos métodos. Mas em 

geral começa-se identificando aqueles fatores que levam 

à felicidade e aqueles que levam ao sofrimento. Depois 

desse estágio, passa-se gradativamente a eliminar os que 

levam ao sofrimento e a cultivar os que conduzem à 

felicidade. Esse é o caminho. 

 Nossos dias são contados. Neste exato momento, muitos milhares de 

pessoas vêm ao mundo, algumas fadadas a viver apenas alguns dias ou 

semanas, para depois sucumbirem tragicamente com uma doença ou outra 

desgraça. Outras estão destinadas a abrir caminho até a marca dos cem anos, 

talvez até a ultrapassá-la um pouco, e a provar cada sabor que a vida tem a 
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oferecer: a vitória, o desespero, a alegria, o ódio e o amor. Nunca sabemos. 

Quer vivamos um dia, quer um século, sempre resta uma pergunta crucial: qual 

o propósito da vida? O que confere significado à nossa vida? 

 O propósito da nossa existência é buscar a felicidade. Parece senso 

comum, e pensadores ocidentais como Aristóteles e Willian James concordam 

com a idéia. No entanto, será que uma vida baseada na busca pela felicidade 

pessoal não seria, em si, egocêntrica, até mesmo comodista? 

 Não necessariamente. Na realidade, pesquisas e mais pesquisas 

revelaram que são as pessoas ditas infelizes que costumam ser mais 

centradas em si mesmas e que, em termos sociais, com freqüência são 

retraídas, ensimesmadas e até mesmo hostis. Já as pessoas ditas felizes são 

em geral mais sociáveis, flexíveis, criativas e capazes de suportar as 

frustrações diárias com maior facilidade do que aquelas.  

 Todos os dias deparamos com inúmeras decisões e escolhas. E, por 

mais que tentemos, é freqüente não escolhermos aquilo que sabemos “ser bom 

para nós”. Em parte isso está relacionado ao fato de que “a escolha certa” 

costuma ser a difícil, aquela que envolve algum sacrifício do nosso prazer.  

 Em todos os séculos, homens e mulheres dedicaram grande esforço à 

tentativa de definir o papel adequado que o prazer desenvolveria na nossa vida 

– uma verdadeira legião de filósofos, teólogos e psicólogos, todos estudaram 

nossa ligação com o prazer.  

 Nos anos finais do século XIX, Sigmund Freud dedicava-se a formular 

suas próprias teorias sobre o prazer. De acordo com ele, a força motivadora de 

todo o aparelho psíquico era o desejo de aliviar a tensão causada por impulsos 

instintivos não realizados. Em outras palavras, nossa motivação oculta é a 

busca do prazer.  

 No século XX, muitos pesquisadores optaram por deixar de lado 

especulações mais filosóficas; e, em vez disso, um exército de 

neuroanatomistas passou a dedicar-se a espetar o hipotálamo e as regiões 

límbicas do cérebro com eletrodos, à procura daquele ponto a produzir prazer 

quando recebe estimulação elétrica. 
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 Nenhum de nós realmente precisa de psicanalistas do século XIX ou 

cientistas do século XX para simplesmente nos ajudar a entender o prazer. Nós 

sabemos quando o sentimos. Embora não haja soluções fáceis para evitar 

alguns prazer que podem ser destrutivos, felizmente temos por onde começar: 

o simples lembrete de que o que estamos procurando na vida é a felicidade.  

 Como Dalai-Lama salienta, esse é um fato inconfundível. Se abordarmos 

nossas escolhas na vida tendo isso em mente, será mais fácil renunciar a 

atividades que acabam nos sendo prejudiciais, mesmo que elas nos 

proporcionem um prazer momentâneo. O motivo pelo qual costuma ser tão 

difícil adotar o “É só dizer não!” encontra-se na palavra “não”. Essa abordagem 

está associada a uma noção de rejeitar algo, de desistir de algo, de nos 

negarmos algo. 

 Existe, porém, um enfoque melhor: enquadrar qualquer decisão que 

enfrentemos com a pergunta “Será que isso me trará felicidade?”. Essa simples 

pergunta pode se tornar uma poderosa ferramenta para nos ajudar a gerir com 

habilidade todas as áreas da nossa vida. Ela permite que as coisas sejam 

vistas e julgadas através de um outro ângulo, sob outro olhar. Lidar com 

nossas decisões e escolhas diárias com essa questão em mente desvia o foco 

daquilo que estamos nos negando para aquilo que estamos buscando – a 

máxima felicidade. Uma felicidade definida por Dalai-Lama como estável e 

persistente. 

 Um estado de felicidade que, apesar dos altos e baixos da vida e das 

flutuações normais do humor, permanece como parte da matriz do nosso ser. A 

partir dessa perspectiva, é mais fácil tomar a “decisão acertada” porque 

estamos agindo para dar algo a nós mesmos – uma atitude de movimento na 

direção de algo, não de afastamento; uma atitude de união com a vida, não de 

rejeição a ela. Essa percepção subjacente de estarmos indo em direção a 

felicidade pode exercer impacto profundo. Ela nos torna mais receptivos, 

abertos para a alegria de um bem viver.  

 Quando se identifica o estado mental como fator primordial para 

alcançar a felicidade, naturalmente não está se negando que as necessidades 
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físicas fundamentais não sejam satisfeitas. É o próprio Dalai-Lama que afirma 

que o primeiro passo na busca da felicidade é o aprendizado. Pois, antes de 

mais nada, temos de aprender como as emoções e sentimentos negativos nos 

são prejudiciais e como as emoções positivas são benéficas. Através desse 

processo de aprendizado, de análise de quais pensamentos e emoções são 

benéficos e quais são nocivos, aos poucos desenvolvemos uma firme 

determinação de mudar, com a sensação de que ´agora o segredo da minha 

própria felicidade, do meu futuro está em minhas mãos`.  

 Se a felicidade é uma simples questão de cultivar mais estados mentais 

positivos, como a generosidade entre outros, por que tanta gente é infeliz? 

Essa questão para Dalai-Lama tem a seguinte explicação.  

Alcançar a verdadeira felicidade pode exigir que 

efetuemos uma transformação na nossa perspectiva, no 

nosso modo de pensar, e isso não é nada simples. É 

necessária a aplicação de muitos fatores diferentes 

provenientes de direções diferentes. Não se deveria ter a 

idéia, por exemplo, de que há apenas uma solução, ou 

um segredo; e de que, se a pessoa conseguir acertar qual 

é, tudo dará certo.  

 É semelhante a cuidar do corpo físico. Precisa-se de uma variedade de 

vitaminas e nutrientes, não apenas de um ou dois. Da mesma forma, para 

alcançar a felicidade, precisa-se de uma variedade de abordagens e métodos 

para lidar com os vários e complexos estados mentais negativos, e para 

superá-los, por exemplo. E se a pessoa está pronta a superar certos modos 

negativos de pensar, não é possível conseguir isso apenas com a adoção de 

um pensamento específico ou a prática de uma técnica uma única vez ou até 

mesmo duas. A mudança demora. Mesmo a mudança física também leva 

tempo.  

 O treinamento sistemático da mente – o cultivo da felicidade, a genuína 

transformação interior através da seleção deliberada de estados mentais 

positivos, seguida da concentração neles, além do questionamento dos 
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estados mentais negativos – é possível graças a própria estrutura e função do 

cérebro.  

 Nascemos com cérebros que já vêm equipados geneticamente com 

certos padrões de comportamentos instintivos. Somos predispostos mental, 

emocional e fisicamente para reagir ao ambiente com atitudes que permitam 

nossa sobrevivência. A configuração de nossos cérebros não é estática, não é 

irrevogavelmente fixa. Nossos cérebros também são adaptáveis. Na realidade 

nosso cérebro é maleável e sempre está mudando, reconfigurando seus 

circuitos de acordo com novos pensamentos e experiências. E, em decorrência 

do aprendizado, as funções dos próprios neurônios individuais muda, o que 

permite que os sinais elétricos transitem por eles com maior rapidez. Os 

cientistas chamam de “plasticidade” a capacidade de mudar, inerente ao 

cérebro.   

 O propósito da vida é a felicidade. Essa simples afirmação pode ser 

usada como uma ferramenta poderosa para nos ajudar a superar os problemas 

diários da vida. A partir dessa perspectiva, passa a ser nossa tarefa descartar o 

que provoca sofrimento e acumular o que nos leva à felicidade. O método, a 

prática diária, envolve uma expansão gradual da nossa conscientização e 

entendimento do que realmente propicia a felicidade e o que não a propicia. 

 Quando a vida se torna muito complicada e nos sentimos assoberbados, 

costuma ser útil dar um simples passo atrás e lembrar a nós mesmos qual é o 

nosso propósito geral, qual é o nosso objetivo. Quando deparamos com uma 

sensação de estagnação e confusão, pode ser valioso tirar uma hora, uma 

tarde ou mesmo alguns dias para apenas refletir sobre o que de fato nos trará 

felicidade, e então reordenar nossas prioridades com base nessa reflexão. Isso 

pode pôr nossa vida de volta no contexto adequado, permitir uma nova 

perspectiva e nos possibilitar ver que direção tomar. 

  De vem em quando, deparamos com decisões cruciais capazes de 

afetar toda a trajetória da nossa vida. A firme resolução de sermos felizes – de 

aprender sobre os fatores que conduzem à felicidade e de adotar medidas 

positivas para construir uma vida mais feliz – pode ser uma decisão dessas. A 
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adoção da felicidade como um objetivo legítimo e a decisão consciente de 

procurar a felicidade de modo sistemático podem exercer profunda mudança 

no resto de nossas vidas.   
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CAPÍTULO III 

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTETERAPIA E 

 DA PSICOLOGIA POSITIVA 

 

3.1 – Um pouco sobre a Arteterapia 

 

 Uma das características da arte é a dificuldade que se tem em conferir-

lhe utilidade. Muitas vezes esta dificuldade em encontrar utilidade para a arte 

mascara preconceitos contra a arte e os artistas. 

 O que deve ser lembrado é que a arte não possui utilidade, no sentido 

pragmatista e imediatista de servir para um fim além dele mesmo. Assim, um 

quadro não "serve" para outra coisa, como um desenho técnico, como uma 

planta de engenharia, por exemplo, serve para que se construa uma máquina. 

Mas isso não quer dizer que a arte não tenha uma função. 

 A arte possui a função transcendente, ou seja, manchas de tinta sobre 

uma tela ou palavras escritas sobre um papel simbolizam estados de 

consciência humana, abrangendo percepção, emoção e razão (segundo 

Charles S. Peirce, fundador da semiótica). Essa seria a principal função da 

arte. 

 A arte também é usada por terapeutas, psicoterapeutas e psicólogos 

clínicos como terapia.  Variados autores definiram a Arteterapia, todos com 

conceitos semelhantes no que diz respeito à auto-expressão. É a arte livre, 

unida ao processo terapêutico, que transforma a Arteterapia em uma técnica 

especial. 

 Partindo do princípio de que muitas vezes não se consegue falar a 

respeito de conflitos pessoais, ela propõe recursos artísticos para que sejam 

projetados e analisados todos esses processos, obtendo-se uma melhor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Proje%C3%A7%C3%A3o_%28Psicologia%29&action=edit&redlink=1
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compreensão de si mesmo, e podendo ser trabalhados no intuito de uma 

libertação emocional.  Uma obra de arte consegue, por si só, transmitir 

sentimentos como alegria, desespero, angústia e felicidade, de maneira única e 

pessoal, relacionadas ao estado em que se encontra o autor no momento da 

criação. 

 A Arteterapia utiliza-se dos recursos artísticos e da criação para ajudar 

as pessoas a descobrirem e expressarem seus sentimentos, potencializando 

dentro de si ferramentas para seu desenvolvimento emocional. A sua finalidade 

é o processo de criação, o benefício da cura, a auto-estima e o 

autoconhecimento. Ela utiliza-se de técnicas tais como o desenho, a pintura, a 

colagem, a modelagem, a escultura, a dramatização, a música, a dança, o 

teatro, a expressão corporal, dentre tantos outros recursos.     

 A Arteterapia consiste na utilização da Arte como forma de expressão, 

consciente ou inconsciente, do sujeito. Através da mesma a subjetividade do 

sujeito se manifesta, possibilitando fazer pensáveis os conteúdos trabalhados. 

E é através do ato de criar que a Arteterapia sem a preocupação com a 

estética e menos ainda com o resultado possibilita o resgate da essência de 

cada um e a tornar consciente a sua identidade.  

 Nossos sentimentos e emoções, pensamentos e esperanças, sonhos e 

desejos, podem se revelar com muito mais facilidade através de imagens do 

que através de palavras para diversas pessoas, pois cada um de nós tem uma 

modalidade de aprendizagem. 

 A Arteterapia vem sendo aplicada com sucesso no campo das profilaxias 

em clínicas de reabilitação de saúde mental e física, hospitais, empresas e até 

mesmo escolas. Vários benefícios da Arteterapia são conhecidos 

mundialmente como: aumento da criatividade e senso estético, melhor 

integração consigo e com a realidade externa, aumento da auto-estima, 

desenvolvimento pessoal e estética da singularidade. 

 Ela lança mão de recursos artísticos em contextos terapêuticos. Ao 

realizarmos uma atividade artística, não só interferimos na realidade, como 

também desenvolvemos competências pessoais que aprimoram a 
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performance, o desempenho como pessoa, o estabelecimento de comunicação 

entre o real e o imaginário, entre o pragmático e o sensível, transformando 

assim o ato criativo em expressão produtiva. 

 Os benefícios de se dedicar a Arteterapia no dia-a-dia atingem 

praticamente todas as pessoas interessadas, uma vez que o trabalho manual 

gera a introspecção, concentração e reflexão. Durante o processo as pessoas 

sentem-se mais importantes, capazes e amadurecem, convivendo assim 

melhor consigo mesmas e em grupo. 

 A Arteterapia é importante para a renovação e auto-estima do ser 

humano que passa a se valorizar mais e a se concentrar um pouco mais em si 

mesmo. 

 A Arteterapia é um processo terapêutico que ocorre através da utilização 

de modalidades expressivas diversas, permitindo que o participante expresse 

através de símbolos os seus conflitos e afetos.   

 Para Urrutigaray (2004, p.28), a arte pode transferir o conteúdo interno 

de forma concreta: 

A arte se converte em um elemento facilitador ao aceso 

do universo imaginário e simbólico, permitindo o 

desenvolvimento das potencialidades latentes ou rituais, 

bem como o conhecimento de si mesmo. Ao trabalhar 

com materiais plásticos o indivíduo tem a possibilidade de 

criar uma nova forma a partir de uma forma original. 

Materiais como argila, lápis, tinta, papel, etc, realizam por 

um lado a execução prática de uma idéia (fantasia, 

sentimento, conflito, etc) como exercitam a inteligência ao 

dar uma nova configuração a um modo particular de ser. 

     

 3.2 – A contribuição da Psicologia Positiva 
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 Sem cair no senso comum, o mérito deste movimento tem sido o de 

integrar esforços no sentido de explicar às pessoas os caminhos para a tão 

sonhada e desejada felicidade. 

 Quando se ouve falar em Psicologia Positiva, muitas pessoas se 

perguntam se esta não é mais uma linha teórica da Psicologia, assim como o                        

Behaviorismo, a Psicanálise, dentre outras. Mas, como se sabe, a Psicologia 

Positiva não é uma nova teoria psicológica e também não se trata de um 

modismo americano. 

 Aliás, um dos méritos desse movimento é justamente reunir cientistas de 

alguns dos maiores centros de estudos da Psicologia da atualidade, como as 

Universidades de Harvard, Yale, Pennsylvania e Michigan, além de renomados 

pesquisadores de áreas afins. Todos reunidos em torno do esforço de 

compreender cientificamente os caminhos que levam o homem à almejada 

felicidade. 

 Alguns teóricos definem a Psicologia Positiva como o estudo científico 

das forças e virtudes próprias do indivíduo, que faz com que os psicólogos 

adotem uma postura mais apreciativa em relação ao potencial, motivação e 

capacidades humanas. 

 É preciso que temas como virtude, caráter e felicidade humana sejam 

discutidos de forma secular, produzindo um conhecimento capaz de transpor 

os portais das igrejas e a superficialidade dos manuais de auto-ajuda, de forma 

a que todos possam crer – aqui e agora – na sua existência.  

 O resultado desses esforços pode ser visto nas centenas de artigos 

publicados, bem como livros, manuais, promoção de cursos e encontros 

científicos dentre outros.  

 Esse movimento científico batizado de Psicologia Positiva surgiu nos 

Estados Unidos, em janeiro de 1988, a partir de uma iniciativa de Martin 

Seligman, ex-presidente da American Psychological Association, que, ao lado 

de renomados cientistas como Mihaly Csikszentmihalyi, Ray Fowler, Chris 

Peterson, George Vaillant, Ed Diener dentre outros, começou a desenvolver 

pesquisas utilizando o método científico quantitativo, a fim de promover o que, 
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de acordo com as palavras do próprio Seligman, seria uma mudança de foco 

da atual Psicologia. 

 A partir daí, fica claro o caráter crítico da Psicologia Positiva em relação 

à Psicologia até então praticada. Para esses autores, a Psicologia nasceu 

pautada no modelo da doença e, como tal, desenvolveu seu olhar 

exclusivamente em direção ao caráter disfuncional do ser humano. Isso 

significa que, na prática, a ciência psicológica raramente consegue ir além 

quanto as discussões filosóficas poderiam até mesmo sugerir, quando o 

assunto é a totalidade humana, uma vez que todos os seus esforços têm sido 

em direção a apenas um dos lados da moeda. 

 Preocupada em curar doenças, a Psicologia deixou sem respostas 

aqueles que questionavam sobre como ter uma vida feliz, abrindo espaço para 

que as forças e virtudes humanas fossem discutidas sem base científica e, por 

vezes, de uma maneira simples. Nasceu assim a literatura de auto-ajuda. Cabe 

acrescentar que, embora eventualmente a Psicologia Positiva e esta tratem do 

mesmo tema, a diferença entre ambas é o rigor científico apresentado pela 

primeira. 

 Quando trata-se de Psicologia Positiva, mesmo publicações 

direcionadas a um público dito leigo, como é o caso de Felicidade Autêntica, de 

Seligman, são rigorosas no sentido de elencar as dezenas de pesquisas 

científicas que as fundamentam. 

 Na medida em que o objetivo da Psicologia Positiva é o estudo de 

sentimentos, emoções e comportamentos positivos que tenham como foco a 

promoção da felicidade humana, esta Nova Psicologia se estabelece como um 

movimento interdisciplinar, capaz de reunir pesquisadores em diversas áreas 

de conhecimento. Essa integração se torna possível na medida em que não se 

busca unificar teorias de compreensão do fenômeno humano, nem tampouco 

discutir as diferentes abordagens, a fim de determinar qual seria a mais 

“verdadeira”. O que une os pesquisadores desta Psicologia Positiva é um 

interesse comum em compreender aquilo que leva indivíduos e sociedades a 

florescer e a expressar toda a sua potencialidade. 
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 Os teóricos da Psicologia Positiva acreditam que, sendo a felicidade um 

estado mental, as pessoas deveriam ser capazes de controlá-la 

cognitivamente. Nesse sentido, a auto-consciência é o primeiro passo para a 

felicidade e possuir o que chama-se lócus interno seria o segundo. Ou melhor, 

seria uma espécie de sustentação para que se consiga dar todos os demais 

passos necessários até que cheguemos a uma vida feliz. 

 Embora não negue a influência dos eventos externos nos níveis de 

felicidade do indivíduo, a Psicologia Positiva destaca a importância de outras 

variáveis, tais como os múltiplos processos cognitivos e motivacionais que 

moderam o impacto que o ambiente externo é capaz de exercer no bem-estar 

subjetivo. Dentre estas variáveis destaca-se o lócus de controle. 

 A expressão lócus de controle foi introduzida na literatura psicológica a 

partir da década de sessenta, a fim de explicar a percepção do indivíduo a 

respeito de sua fonte de controle, podendo ser, esta última, oriunda do próprio 

sujeito, interna, ou de alguma forma de algum elemento fora de si próprio, ou 

seja, externa. 

 Com isso, podemos definir lócus de controle como sendo um ponto de 

vista que a pessoa possui em relação a sua auto-independência e controle dos 

outros sobre si. Sendo assim, um lócus interno se refere à convicção dessa 

pessoa de que ela pode usar seu próprio comportamento para conquistar os 

objetivos que deseja. Já um lócus de controle externo corresponde à crença de 

que o verdadeiro poder se encontra fora da pessoa, e que as forças externas é 

que determinam a sua vida.  

 Ou seja, uma pessoa com lócus de controle interno é alguém que, por 

acreditar estar no controle da sua própria vida, batalha mais por sua felicidade, 

enquanto que aquele que possui lócus externo espera que os outros lhe façam 

felizes, o que, não é necessário dizer, acaba por lhes gerar inúmeras 

frustrações que, por sua vez, acabam por lhes aumentar a infelicidade, 

fechando um ciclo vicioso mais do que perverso. Já o inverso, por sua vez, é 

igualmente verdadeiro e o sujeito com lócus interno, que batalha pelos seus 

caminhos de felicidade, tende a aumentar as chances de conquistá-la.  
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 O problema é que nem sempre as pessoas sabem qual é o melhor 

caminho para se chegar a uma vida feliz. E, nesse sentido, problemas 

emocionais como insegurança, baixa estima e tantos outros podem fazer com 

que a batalha pela felicidade se torne bastante desgastante e até desastrosa. 

 Reconhecendo a importância da subjetividade na compreensão das 

intrincadas forças internas e externas que determinam o que acontecem a um 

indivíduo, o objetivo daqueles que trabalham com lócus de controle é 

justamente ajudar o indivíduo a descobrir e obter acesso as suas forças e 

recursos pessoais, enquanto escolhe ações capazes de promover cada vez 

mais a sua saúde, seja ela, física, mental e espiritual. 

 Felizmente hoje a Psicologia Positiva já conta com uma grande 

quantidade de pesquisas que têm possibilitado uma maior compreensão acerca 

desses recursos, além mesmo de estratégias terapêuticas sistematizadas para 

desenvolvê-las.  

 Cabe ressaltar que, o papel de uma Psicologia que se auto-denomina 

Positiva, muito antes de promover uma cisão no corpo teórico desta disciplina 

seja, simplesmente, o de fazer um contraponto, promovendo o equilíbrio entre 

a compreensão dos problemas e das inúmeras potencialidades humanas. 

Acredita-se ainda que, no momento em que tal equilíbrio se efetivar, a 

denominação Positiva perderá seu sentido e deixará claro que a Psicologia 

Positiva, na verdade, nunca foi nada mais do que, apenas, a própria Psicologia.   

 De qualquer forma, a grande síntese que se pode tirar da Psicologia 

Positiva refere-se ao significado da felicidade: uma vida feliz implica uma vida 

plena de significado e propósito, caracterizada pela vivência constante das 

emoções positivas tais como otimismo, confiança, esperança, alegria, prazer, 

ânimo, dentre outras, que advêm do exercício contínuo de nossas forças 

pessoais. 

 A vida virtuosa trata basicamente da experiência de utilizar-se dessas 

forças em prol de objetivos maiores – o que implica uma convergência inclusive 

com a Filosofia ética: as ações são éticas e justas se promovem a felicidade e 

injustas quando promovem justamente o contrário da felicidade.  
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 A felicidade é desejável – de fato, é a única coisa desejável como fim; 

todas as outras coisas são desejáveis apenas como meios para esse fim. 

 A Psicologia Positiva traz importantes contribuições, já que tem como 

preocupação principal não apenas as dificuldades emocionais, mas o 

fortalecimento da pessoa para que ela alcance seus objetivos na vida. Para tal, 

ela busca identificar as forças e virtudes humanas para que o indivíduo possa 

utilizá-las como alimento de busca do que existe de melhor em sim. 

 Em seu livro Learned optimism (1991), Martin Seligman, pai da 

Psicologia Positiva, apoiado em resultados de pesquisas, conclui que viver com 

êxito é aprender a perceber o melhor de uma situação negativa. Ele lembra que 

o pessimismo é um hábito que leva a pessoa à depressão, diminui a realização 

individual e mina a saúde física da pessoa. 

 Como Seligman mesmo considera, o otimismo é uma habilidade que 

pode ser desenvolvida e é possível desaprender o pessimismo e a aliviar a dor 

e a má saúde. Ele nos lembra que se cinqüenta por cento da personalidade é 

fixa, a outra metade é resultado do que você faz ou do que lhe acontece. Isso 

abre porta para o auto-aperfeiçoamento e propõe, em seu livro Felicidade 

Autêntica, que a felicidade pode ser atingida por meio de três tipos diferentes 

de vida: uma vida engajada (engajamento profundo, com o uso das 

capacidades e virtudes em atividades que sejam desafiadoras e 

recompensadoras), uma vida prazerosa (com momentos prazerosos 

conquistados em função dos conhecimentos e habilidades pessoais) e uma 

vida com significado (na qual se faz uso dos conhecimentos e virtudes a 

serviço de algo que se acredita valer a pena por ser maior do que qualquer 

coisa).  

 As bases da Psicologia Positiva constituem-se de elementos poderosos 

para a promoção da saúde emocional e para a melhoria da qualidade de vida, 

com adoção de estilos de vida saudáveis.  

 Aprendemos com Martin Seligman que as pessoas devem ser 

orientadas a reagir aos problemas com seus recursos pessoais. Em um estudo 

com 411 indivíduos, Seligmanm por meio de aplicação de exercícios que 
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desenvolviam as forças pessoais e emoções positivas, conseguiu um aumento 

significativo dos níveis de felicidade desses participantes bem como um 

decréscimo dos seus sintomas depressivos, que perdurou por um período de 

seis meses. 

 No esforço em descobrir como desenvolver nas pessoas a habilidade de 

manutenção do bem-estar emocional e de alcançar o engajamento necessário 

para uma felicidade realista, surgem as pesquisas de Mihaly Csikszentmihalyi. 

Ele alerta que freqüentemente vivemos nossos dias sem consciência ou 

contato com nossa vida emocional e apresenta uma importante ferramenta 

para vivermos menos pressionados e ansiosos com nossas demandas diárias.  

 Estamos freqüentemente envolvidos com as atividades do dia-a-dia, com 

os compromissos, com a preocupação com o futuro. Muitas vezes nos 

comportamos como autômatos. O psicólogo John Kabat-Zinn, responsável pela 

Clínica de Redução de Estresse da Universidade de Massachusetts, 

demonstrou que umas das maneiras mais eficazes para melhorar a qualidade 

de vida e reduzir o estresse é estarmos conscientes, observarmos atentamente 

a realidade em que vivemos. A concentração está relacionada com viver em 

harmonia consigo mesmo e com o mundo. 

 Com essa postura, vivemos e valorizamos cada momento, apreciamos 

as coisas boas, aprendemos com nossos erros e conseguimos trocar energias 

positivas. Segundo Kabat-Zinn, a concentração ajuda a valorizar sentimentos 

como alegria, a tranqüilidade e até mesmo a felicidade. 

 Todas essas contribuições são importantes modelos que podem ser 

utilizados para a melhoria da saúde integral do indivíduo, No entanto, a busca 

pelo bem-estar não é uma tarefa fácil, mas requer esforço diário e contínuo por 

meio de escolhas conscientes das ferramentas que estão à nossa inteira 

disposição. 

 A manutenção da saúde encontra-se sob domínio e responsabilidade de 

cada um. Isso exige um compromisso consigo mesmo e coloca para a pessoa 

a necessidade de se descobrir e descobrir as estratégias adequadas que 

funcionam para si. Só pelo mergulho interno é que se pode encontrar as 
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alternativas certas e o momento propício para utilizá-las. A melhoria da 

qualidade de vida pela adoção de estilos de comportamentos saudáveis pode 

ter também grande contribuição dos profissionais de saúde mental e 

emocional, cujo papel seria o de facilitar o desenvolvimento integral, harmônico 

e pelo no indivíduo, ajudando-o a acessar seus recursos muitas vezes tão 

subestimados quanto a parte submersa de um iceberg. Nesse sentido, olhar 

para o que de melhor possa existir na parte submersa do iceberg, talvez seja 

um dos principais papéis da Psicologia Positiva.      
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CONCLUSÃO 

 

 Desde os primórdios da humanidade, o ser humano procura a felicidade 

como a terra seca clama pela água. É fácil conquistá-la? Nem sempre! Os 

poetas a homenagearam, os romancistas a descreveram, os filósofos a 

contemplaram, mas grande parte deles a saudaram apenas de longe. 

 Os reis tentaram dominá-la, mas ela não se submeteu ao seu poder. Os 

ricos tentaram comprá-la, mas ela não se deixou vender. Os intelectuais 

tentaram entendê-la, mas ela os confundiu. Os famosos tentaram fasciná-la, 

mas ela lhes contou que preferia o anonimato. Os jovens disseram que ela lhes 

pertencia, mas ela lhes disse que não se encontrava no prazer imediato nem 

se deixava encontrar pelos que não pensavam nas conseqüências de seus 

atos. 

 Alguns acreditaram que poderiam cultivá-la em laboratório. Isolaram-se 

do mundo e dos problemas da vida, mas a felicidade enviou um claro recado 

dizendo que ela apreciava o cheiro de gente e crescia no meio das 

dificuldades. Outros tentaram cultivá-la com os avanços da ciência e da 

tecnologia, mas eis que a ciência e a tecnologia se multiplicaram e a tristeza e 

as mazelas da alma se expandiram. 

 Desesperados, muitos tentaram encontrar a felicidade em todos os 

cantos do mundo. Mas no espaço ela não estava, nos mais altos edifícios não 

fez morada, no interior dos palácios não habitava. Cansados de procurá-la, 

alguns até disseram: “ela não existe, é um sonho de sonhadores que nunca 

acordam”. 

 A felicidade bateu à porta de todos. Deu sinal de vida na história dos 

abatidos e dos animados, dos depressivos e dos sorridentes, dos que 

representam e dos que vivem sem maquiagem. Sussurrando aos ouvidos do 

coração, ela disse bem baixinho: “Hei! Não estou no mundo em que você está, 

mas no mundo que você é!”. Confusos, gritamos: “O quê? Fale mais alto!” E 
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como a voz de uma suave brisa ela delicadamente balbuciou: “Não me procure 

no imenso espaço nem nos recantos da Terra. Viaje para dentro de você. Eu 

me escondo nas vielas da sua emoção, no cerne do seu espírito...” 

 A maioria das pessoas não entendeu a sua linguagem. Esperavam que 

ela se manifestasse como o ribombar dos trovões. Mas ela ama o silêncio. 

Sorrateira, ela aparece quase imperceptível nas curvas da vida e nas coisas 

singelas da existência. 

 Por não entendê-la, navegamos sem leme. Desprezamo-la, mas ela 

resistiu. Maltratamo-la, mas ela, por um instante, apareceu e logo se dissipou. 

O resultado é que a felicidade habitou na alma de muitos por pouco tempo e na 

alma de poucos por toda a vida. 

 A felicidade tem muitos filhos e filhas: o amor, a tranqüilidade, a 

sabedoria, a alegria, a paciência, a tolerância, a solidariedade, o perdão, a 

perseverança, o domínio próprio, a bondade, a auto-estima. Nunca se viu uma 

família tão unida! 

 Se você maltratar alguns de seus membros, tem grande chance de 

perder a família toda. Se ferir o amor, perderá a tranqüilidade; se a 

tranqüilidade abandoná-lo, perderá a perseverança; se a perseverança partir, 

perderá a sabedoria; se a sabedoria se for, a auto-estima dirá adeus. 

 Precisamos aprender a conhecer o mundo da emoção para cultivar 

assim a felicidade. O mundo evolui com uma velocidade espantosa. A cada dez 

anos o conhecimento se multiplica derrubando antigos mitos. Antigas verdades 

perdem crédito e são, muitas das vezes, abandonadas. Novas idéias assim vão 

substituindo as anteriores. Será que a emoção pode caminhar nessa mesma 

velocidade, acelerada? Não! A felicidade está íntima e diretamente ligada ao 

tempo. É preciso treinar a emoção para ser feliz.  

 Treinar a emoção é desenvolver as funções mais importantes da 

inteligência, tais como: aprender a gerenciar os pensamentos, proteger a 

emoção nos focos de tensão, pensar antes de reagir, se colocar no lugar dos 

outros, perseguir os sonhos, valorizar o espetáculo da vida. Por que a solidão, 

a baixa estima, a ansiedade, a fadiga e a irritabilidade têm sido companheiras 
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de tantos seres humanos? Porque simplesmente eles nunca treinaram suas 

emoções para mudar os pilares de sua história. As escolas se multiplicam, mas 

não são multiplicados com isso o que os homens pensam. Multiplicam-se o 

número de psicólogos e psiquiatras no mundo, mas não expandimos a 

produção de homens que tenham qualidade de vida e saibam navegar nas 

águas da emoção... 

 Não há fórmulas mágicas para aquisição da felicidade. O caminho é 

mesmo um treinamento da emoção. Não é possível apagar nossa história, 

nosso trajeto até aqui, mas sim podemos reescrevê-la, à melhor maneira. 

 Acredito, portanto, que a Arte pode trazer um encontro pessoal com a 

nossa felicidade como também ser feliz é uma arte. E podemos através da 

Arteterapia transmitir, receber e perceber as nossas emoções, nossos 

sentimentos. Podemos sair com isso atrás, ou melhor, em busca de nós 

mesmos, dos nossos caminhos, das nossas escolhas.  

 Através da Arte e de toda a sua simbologia podemos conhecer melhor o 

ser humano e a nós mesmos.  

   A arte serve sempre a beleza, e a beleza é a felicidade  de  

possuir uma forma, e a forma é a chave orgânica da existência; 

tudo o que vive deve possuir uma forma para poder existir, e, 

portanto, a arte, mesmo a trágica, conta a felicidade da 

existência. 

                                           (Pasternak apud BARELLI e PENNACHIETTI, 2002) 
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ANEXOS 

 

 Ser feliz não é ter uma vida perfeita, sem dor e sem lágrimas; mas saber 

usar as lágrimas para regar a esperança e a alegria de viver. Ser feliz é saber 

usar as pedras nas quais tropeçamos para reforçar as bases da paciência e da 

tolerância. Não é apenas se encantar com os aplausos e elogios, mas saber 

encontrar uma alegria perene no anonimato. 

 Ser feliz não é voar num céu sem tempestade, caminhar numa estrada 

sem acidentes, trabalhar sem fadiga e cansaço, ou viver relacionamentos sem 

decepções; é saber tirar a alegria de tudo isto e apesar de tudo isto. Ser feliz 

não é só valorizar o sorriso e a festa, mas saber também refletir sobre o valor 

da dor e a tristeza. Não é só se rejubilar com os sucessos e as vitórias, mas 

saber tirar as grandes lições de cada fracasso amargo. 

 Ser feliz é não se decepcionar e nem desanimar com os obstáculos e 

dificuldades, mas usá-los para abrir as janelas da inteligência e modelar a 

maturidade. Ser feliz é ser forte na hora de perdoar, ter esperança no meio da 

batalha árdua, lutar com bravura diante do medo, saber suportar os 

desencontros. É acreditar que a vida é a maior empresa do mundo. 

 Ser feliz é jamais desistir de si mesmo e das outras pessoas. É jamais 

desistir de ser feliz; vivendo e crendo que a vida é um espetáculo e um 

banquete. Ser feliz é uma atitude de vida; uma maneira de encarar cada dia 

que recebemos como um lindo presente. (...) 

 Ser feliz é crer que há pessoas esperando o seu sorriso e que precisam 

dele. É saber procurar o que há de bom em tudo e em todos, antes de ver os 

defeitos e os erros. Ser feliz é não fazer dos defeitos dos outros uma distância, 

mas uma oportunidade de aproximação e de doação de si mesmo.  

 Ser feliz é saber ouvir o que cada pessoa tem a nos dizer, sem prejulgar 

ou desprezar o que tem para nos dizer. É saber sonhar, mas sem deixar o 
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sonho se transformar em fuga alienante. Ser feliz é fazer dos obstáculos 

degraus para subir, sem deixar de ajudar aqueles que não conseguem subir os 

degraus da vida. É saber a cada dia descobrir o que há de bom dentro de você 

e usar isto para o seu bem e o dos outros. 

 Ser feliz é saber sorrir, mas sem se esconder maliciosamente atrás do 

sorriso; mostrar-se como você é, sem medo. É não ter medo dos próprios 

sentimentos e ter coragem de se conhecer e de se amar. É deixar viver a 

criança alegre, feliz, simples e pacífica que existe dentro de você. Ser feliz é 

ser capaz de atravessar um deserto fora de si mesmo, mas ser sempre capaz 

de encontrar um oásis dentro no seu interior. 

 Ser feliz é ter coragem de ouvir um Não e continuar a caminhada sem 

desanimar e desesperar. É ser capaz de recomeçar de novo quando se errou o 

caminho. É acreditar que a vida é mais bela do que as suas dores, desafios, 

incompreensões e crises. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se 

fazer autor da própria história. Ser feliz é ter maturidade para saber dizer “eu 

errei”; “eu não sei”; “eu preciso de você”… 

 Ser feliz é ter os pés na terra e a cabeça nas estrelas; ser capaz de 

sonhar, sem medo dos sonhos, mas saber transformar os sonhos em metas. 

Ser feliz é ser determinado e nunca abrir mão de construir seu destino e 

arquitetar sua vida; não ter medo de mudanças e saber tirar proveito delas. 

Saber tornar o trabalho objeto de prazer e realização pessoal. 

 Ser feliz é estar sempre pronto a aprender e se orgulhar de absorver o 

novo. Ter coragem para abrir caminhos, enfrentar desafios, criar soluções, 

correr riscos calculados. Sem medo de errar. Ser feliz é saber construir equipes 

e se integrar nelas. Não tomar para si o poder, mas saber compartilhá-lo. Saber 

estimular e fortalecer os outros, sem receio que lhe façam sombra. É saber 

criar em torno de si um ambiente de fé e de entusiasmo. 

 Ser feliz é ter força para ser firme, mas ter coragem para ser gentil; é ter 

coragem para ter dúvida. Ser feliz é ter o universo como caminho; o amor como 

lei; a paz como abrigo; a experiência como escola; a dificuldade como estímulo; 
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o trabalho como benção; o equilíbrio como atitude; a dor como advertência; a 

perfeição como meta.  

(Prof. Felipe Aquino, Do livro: PARA SER FELIZ) 
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