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A Pirâmide
da Felicidade

de Diamantino Ribeiro

“Estamos a criar uma nova realidade para o nosso 
povo, um novo futuro para os nossos filhos e um novo 
modelo de desenvolvimento. Iremos procurar criar uma 
sociedade onde a Felicidade das pessoas é um modo de 
vida. A nossa promessa não é vã. Vamos procurar criar 
uma sociedade onde a Felicidade das pessoas é um modo 
de vida através da manutenção de um ambiente em que 
elas possam florescer. E esperamos que a nossa fórmula 
beneficie outros na região. A fórmula é muito evidente: 
desenvolvimento nacional baseado nos valores mais 
profundos, liderado pela juventude e focado num futuro 
em que todos conseguem atingir a Felicidade”.

HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Ruler of Dubai and Prime Minister of UAE
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Prefácio

Já conheço o Prof. Diamantino Ribeiro há alguns anos. 

Tenho o privilégio de conhecer a sua família e ele de conhecer a minha 
família também e já temos estado juntos em inúmeros momentos.

Temos projetos conjuntos, encontro pessoas que surgem na minha vida e 
que ao fim de algum tempo descubro que também o conhecem.

Até hoje, nunca encontrei ninguém que dissesse algo negativo sobre ele e 
vejo nele alguém tranquilo, sereno, apaixonado e poderei dizer feliz. Não é 
o tipo de pessoa que trata de mostrar que é o que não é e de mostrar que é 
feliz. Sente-se isso apenas estando perto dele.

Notei sempre que é alguém que adora aprender e partilhar o que sabe.

Porque falo sobre isto? Porque para mim, mais do que ler um livro de 
alguém, é muito mais importante estar junto de uma obra que emana de 
quem pratica o que escreve, e me dá a certeza de que vale a pena colocar em 
prática o que estamos a ler.

Assim, foi com uma grande alegria e satisfação, que acedemos em que a 
nossa empresa, sendo a 4ª empresa mais feliz de Portugal em 2018, pudesse 
dar inputs e participar nos estudos que o Prof. Diamantino fez no âmbito 
da sua Tese sobre Felicidade e de como se poderia levar esse estudo o mais 
longe possível, para bem da humanidade.

Mais entusiasmado fiquei quando um dia ele me diz que queria partilhar 
o que descobriu com a humanidade e converter essas conclusões plasmadas 
na sua Tese, num livro, acessível ao público em geral e para que milhões de 
pessoas possam tocar estas sábias indicações. 

Emocionado e honrado fiquei ao ser convidado a escrever algo para 
incluir no seu livro.
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Tendo lido o livro o que vi foi algo espantoso: o Prof. Diamantino teve a 
capacidade de converter algo tão desejado por toda a humanidade, algo que 
me atreveria a dizer que é o propósito de cada um de nós, que é Ser Feliz, e 
que é visto como aleatório, anárquico, difícil, altamente complexo, em algo 
que pode ser aprendido, praticado e aplicado, seguindo uma metodologia 
simples, e que cada um pode colocar em prática no seu dia-a-dia, e isto é 
fantástico e abre uma janela de esperança para milhões de pessoas.

Muito se tem escrito sobre Felicidade, mas esta capacidade de converter 
o complexo em simples, que faz com que qualquer pessoa que venha a ter a 
fantástica oportunidade de passar pelas páginas deste livro, as compreenda 
facilmente, está reservada a muito poucos autores. E quando estiverem 
perto do Prof. Diamantino irão notar que ele fica feliz ao falar e partilhar o 
que descobriu sobre a Felicidade.

Ao ler este livro, senti a simplicidade a caminhar de mãos dadas com 
a segurança do que se propõe, já que o livro inclui partes que suportam 
cientificamente o que é proposto, dando ao leitor a segurança de que o 
caminho que pode percorrer para ser Feliz pode ser feito com a certeza de 
um desfecho positivo.

A possibilidade de se olhar a Felicidade como algo que combina o Eu com 
a relação com os outros e que pode ser implementada numa sociedade, de 
cima para baixo, através do exemplo, fascinou-me e sinto que é o caminho 
para fazer deste mundo um lugar mais Feliz.

Neste momento já tenho uma enorme vontade de partilhar partes do 
livro, principalmente algumas das histórias reais lá contadas e de partes 
fantásticas do livro, mas isso iria tirar-lhe a possibilidade de passar pela 
maravilhosa jornada por onde eu passei ao ler o livro e eu quero que você 
termine como eu terminei: estando bem. 

Vai perceber quanto o “estar bem” é importante.

Adelino Cunha
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A Pirâmide da Felicidade:

CONSTRUINDO
A MINHA PIRÂMIDE

O importante não é o que temos, mas sim o que 
fazemos com aquilo que temos; da mesma forma 
o importante não é o que sabemos, mas sim o que 
fazemos com aquilo que sabemos.

Diamantino Ribeiro

No ano 2010, quando regressei à vida académica não imaginava 
quanto esta iria mudar o meu percurso profissional e muito da minha 
vivência pessoal.

Depois de uma experiência de docência “estranha”, em 1993, na 
qual fui docente no curso profissional de vendedores de automóveis, 
percebi que não fazia sentido continuar, pois não tinha muito a 
acrescentar aos formandos. Nessa altura, decidi que me iria dedicar 
em exclusivo à vida empresarial e só voltaria à escola após os 50 anos, 
altura em que esperava ter a minha vida pessoal e familiar organizada.

Quis a vida que voltasse à academia no ano 2010, novamente como 
estudante, desta vez, com uma responsabilidade acrescida pois aceitei 
o desafio do meu filho mais velho para frequentar a licenciatura em 
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Economia. Não podia ter feito um melhor investimento.
Obrigado João.

Em paralelo, desde essa data, dediquei-me também ao aprofundamento 
das temáticas relacionadas com o desenvolvimento pessoal, pois percebi 
que muito havia para aprender e desenvolver nesse campo. Foram 
dezenas as formações em que participei, desde coaching, programação 
neurolinguística, liderança, gestão do tempo, negociação, comunicação 
pessoal, competências para falar em público, etc. Nesse campo, não 
posso deixar de referir o contributo precioso do meu amigo Adelino 
Cunha com quem aprendi muito e com quem me habituei a partilhar o 
sonho de que “podemos mudar o mundo… uma pessoa de cada vez.”

Após a conclusão do caminho universitário com o meu filho, em 
2014, aceitei o convite da Universidade Lusófona do Porto para 
lecionar. Curiosamente, foi precisamente no ano em que completei 50 
anos. Coincidência, ou talvez não!

Nesse mesmo ano, iniciei o doutoramento em “Estudos em 
Comunicação para o Desenvolvimento”. Um gestor com 50 anos de 
idade e 30 anos de empresas a fazer um doutoramento na área da 
comunicação, não seria um desafio fácil. Confesso que o início foi 
atribulado e logo percebi que estava fora da minha zona de conforto.

Após algumas peripécias, durante o curso doutoral, e de ter ajustado 
o “chip” para uma nova realidade, percebi que teria um caminho longo 
pela frente, mas também cheio de desafios. A escolha do tema para a 
tese doutoral foi um dos maiores desafios e passou por vários avanços 
e recuos, por incentivos e ajustamentos.

Começa, então, a minha apetência pela área da Felicidade. Felicidade, 
desenvolvimento pessoal, comunicação para o desenvolvimento ou, 
como já alguns autores referem, comunicação para a mudança social, 
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começou a fazer todo o sentido.

Percebi que, assim como no futebol, em cada adepto há um treinador, 
na área da Felicidade em cada pessoa existe um expert em Felicidade; 
mas da mesma forma que muitos treinadores precisam de formação 
“de banda larga” (uma vez que o futebol não se resume à técnica e à 
tática)  na temática da Felicidade existe uma grande similaridade.

Pesquisei horas imensas, li dezenas de livros e artigos, envolvi-me 
intensamente, escrevi páginas e páginas sobre a história e a evolução da 
felicidade ao longo dos séculos; a felicidade virou quase uma obsessão. 
Era óbvio que me tinha apaixonado de novo, desta vez pela Felicidade.

Mas eis que surge um contratempo…o tema da Felicidade não 
“encaixava” no enquadramento do doutoramento. Teria de fazer 
marcha atrás. As orientações foram para estudar e incidir mais sobre 
comunicação e menos sobre Felicidade. ‘E agora’? pensei... ‘Como vou 
abandonar a minha paixão depois de me ter envolvido sem limites?’. 
Desistir, não era opção; nem do doutoramento, nem do tema da 
Felicidade, claro.

A decisão foi não abrandar o ritmo e continuar com os “sensores” 
ligados em tudo o que fosse publicado sobre Felicidade e agora 
também, sobre comunicação para o desenvolvimento. A persistência 
premiou-me.

No início de 2016, o meu “radar” sobre Felicidade deteta uma 
notícia, de 2014, sobre a criação de um Índice de Felicidade no Dubai. 
De um momento para o outro, passo a revirar a internet sobre os 
Emirados Árabes Unidos, sobre o Dubai, Índices de Desenvolvimento, 
Felicidade e Economia da Felicidade.

Quanto mais pesquisava mais encontrava; encontrei imensas 
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informações que foram despertando a minha curiosidade. Descobri 
que o Reino do Butão (um pequeno País, com imensos mosteiros 
budistas ‘entalado’ nos Himalaias, onde muitos dos habitantes ainda 
vestem o traje tradicional) criou um Índice de Felicidade Interna, para 
medir a sua performance, em substituição do global e tradicional PIB.

Descobri algumas tentativas de outros governos perceberem mais 
sobre a Felicidade dos seus cidadãos, como aconteceu, em 2008, com 
Nicolas Sarkozy, na altura o Presidente de França, que solicitou a 
reconhecidos economistas, alguns distinguidos com o prémio Nobel, 
entre eles Joseph Stiglitz, Amartya Sen e Jean Paul Fitoussi, que 
formassem uma Comissão, para tentarem criar indicadores alternativos 
ao PIB através dos quais pudessem avaliar a Felicidade e o bem-estar 
da população.

Eis que, em fevereiro de 2016, HH Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, ‘Ruler of Dubai and Prime Minister of UAE’, 
surpreendeu os media via Twiter com a indicação de que iria nomear 
um Ministro para a Felicidade. Dias depois, nomeou a Sra. Ohood Al 
Roumi para assumir o cargo de Ministra de Estado para a Felicidade, 
fazendo parte integrante do gabinete do Governante, com a principal 
missão de supervisionar “planos, projetos, programas e índices” que 
melhorassem o clima geral do país, neste aspecto.

Na tomada de posse, a Ministra referiu que o objetivo do seu 
trabalho era criar Felicidade autêntica e genuína nos serviços públicos. 
Pouco mais de um mês após ter tomado posse, a Ministra apresentou 
um pacote de iniciativas positivas e para a Felicidade institucional no 
Governo federal. O Plano Nacional para a Felicidade e Positividade foi 
aprovado no Dia Internacional da Felicidade, 20 de março.

- Reencontrei o caminho. Passei a acompanhar todos os passos e 
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a comunicação do Governo dos EAU, do Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum e, em especial, do seu novo Ministério da 
Felicidade e da sua Ministra a Sra. Ohood Al Roumi.

- O tema do doutoramento estava encontrado:

A Influência da Comunicação Governamental no 
Desenvolvimento Sustentado e Felicidade das Nações

Estudo de Caso: O Ministério da Felicidade no Dubai e Emirados 
Árabes Unidos

A partir daí, reorganizei toda a componente teórica e aprendi imenso 
sobre comunicação governamental; há uns anos, estaria longe de 
imaginar que, um dia, iria estudar comunicação governamental. Certo 
é que aprendi imenso e hoje creio que percebo melhor essa vertente 
da comunicação, sobretudo os erros de comunicação cometidos pelos 
nossos sucessivos governos e governantes.

Durante os últimos anos acompanhei de perto a evolução da 
comunicação do governo dos EAU e Dubai e toda a sua atividade, em 
particular no que diz respeito ao Ministério da Felicidade, e percebi 
que é possível participar e promover a “mudança social” de ‘cima 
para baixo’, ou seja, a partir da liderança dos Países. Os resultados, 
ou melhor, a parte do percurso até a data da conclusão da tese, estão 
plasmados na tese de doutoramento que, após a defesa, publicarei.

Não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer a 
quem me acompanhou de perto neste percurso inacabado, os meus 
Orientadores, Professores Jorge Remondes e António Pedro Costa 
a quem coube a difícil tarefa de me moderar e ‘aturar’ as minhas 
constantes fugas para o tema da Felicidade.
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- ‘Então e a Felicidade’?
Como era possível desistir de aprofundar ainda mais sobre a 

Felicidade e abandonar a minha nova paixão? Era impossível, claro. 
Como tinha em curso o Mestrado em Economia, na Universidade 
Lusíada do Porto, com uma dissertação prevista na área da Economia 
Monetária, decidi suspender e mudar para Economia e Felicidade!!! 
Todos os que me acompanhavam mais de perto ficaram surpreendidos.

- Economia e Felicidade? Mas o que tem a ver uma coisa com a 
outra, perguntavam algumas pessoas. Tem tudo. O objetivo máximo 
de qualquer País deverá ser o bem-estar dos cidadãos e, por 
consequência, a sua Felicidade.

Aproveitando os conhecimentos sobre Economia e a intensa 
pesquisa sobre Felicidade, encontrei o destino das dezenas de páginas, 
entretanto escritas sobre a temática, como base para a dissertação do 
Mestrado em Economia.

Para complementar a componente teórica, nada melhor do que criar 
um modelo de diagnóstico de Felicidade, partindo da base dos estudos 
entretanto desenvolvidos por vários autores, sobre o novo indicador 
subjetivo sobre a Felicidade, o FIB - Felicidade Interna Bruta, para 
aplicação em contexto microeconómico. Assim nasceu o modelo 
“Felicidade 360º” para aplicar em contexto individual, organizacional 
e mesmo nacional. Os resultados fazem parte da dissertação de 
Mestrado, entretanto publicada no livro “Economia e Felicidade” da 
Editora Novas Edições Académicas (ISBN 978-613-9-75983-5).

Não posso deixar de agradecer à Professora Erika Laranjeira que 
aceitou o desafio que lhe propus de me acompanhar neste percurso 
“estranho”.
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Ainda a este propósito de mudanças e da importância de se fazer 
aquilo que mais se gosta, na sequência de tantas mudanças, alterei 
também o tema da Tese de Doutoramento em Economia no qual 
estou a participar na Universidade de Évora. Mais uma vez, decidi 
afastar-me da Economia Monetária e avançar para uma área que me 
trouxesse mais prazer e, consequentemente, mais Felicidade. Mudei 
para Economia do Turismo. Decidi estudar o Turismo do Porto e 
Norte de Portugal e sua a relação com o Vinho do Porto. Não me 
arrependo, porque é uma outra área das ‘minhas paixões’. E ganhei 
mais um amigo, o Professor Luiz Pinto Machado, que aceitou o meu 
convite para me orientar nesta nova cruzada e a quem não posso, desde 
já, deixar de agradecer.

Antes de passar ao tema central desta obra, acho importante destacar 
a questão da Felicidade na perspetiva de que quem, quanto mais lê, 
mais estuda e escreve sobre Felicidade, mais sente que está longe do 
conhecimento sobre Felicidade.

Para chegar ao trabalho que pretendo partilhar nesta pequena obra, 
é importante dar nota dos resultados das duas primeiras questões do 
inquérito, que serviu de teste ao modelo “Felicidade 360º”, atrás 
mencionado:

1) Qual o seu estado atual de felicidade e bem-estar? (opção 
quantitativa de 1 a 6).

2) Para mim felicidade é… (questão aberta).

Na resposta à questão 1), cerca de 70% dos participantes responderam 
4 ou 5. Ninguém escolheu o 1 mas também somente 8,46% sentem 
que estão em satisfação total.

As respostas à questão 2) - pergunta aberta - foram muito curiosas 
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e fizeram-me refletir. Mais de metade das respostas do sexo feminino 
respondem: “(estar bem - 29,9%), (saúde 12%), (paz 10%)”; 
enquanto as respostas masculinas são: (estar bem - 16,1%), (bem-
estar psicológico e físico - 16,1%), (saúde - 12,5%), (amor - 10,7%).

Há uma coincidência na resposta “estar bem”, mas afinal o que é 
“estar bem”?

De imediato percebi que “Estar Bem” não é a mesma coisa que 
bem-estar. A própria organização mundial de saúde aplica o termo 
“bem-estar” ligada à saúde, quando define saúde como “um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de 
afeções e enfermidades”.

Percebi que “estar bem” era algo que a generalidade das pessoas 
ansiava, somente… “estar bem”.

- ‘Simples, será?’

Um breve resumo de algumas frases que encontrei na internet dá 
para perceber a complexidade do termo.

- “Estar bem significa muito mais do que ser feliz no aspeto emocional”.

- “Estar bem com a vida, significa sentir a harmonia do todo vibrando 
a cada instante”

- “Estar bem é ter uma saúde invejável e uma conexão espiritual de 
dedicação contínua”

Depreendi, das análises e pesquisas realizadas, que “Estar Bem” 
poderá corresponder ao expoente máximo da Felicidade. Estar 
bem, simplesmente.
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Ficou também claro que não existem escalas para o “estar bem”, ou 
seja, ou se está bem ou não se está bem. Não se pode dizer que se 
está quase bem, ou que numa escala de 1 a 5 se está bem, com uma 
pontuação de 3.

Em resumo, Estar Bem é um estado; não se consegue estar sempre 
bem, claro, mas, com toda a formação que realizei durante os últimos 
anos, posso afirmar que se consegue treinar para estar bem, muitas 
vezes bem, e da forma mais prolongada possível. De início, parece 
esquisito ser possível treinar para um estado tão subjetivo, mas 
efetivamente é possível.

Tenho participado, como convidado, em vários eventos onde abordo 
o tema, com resultados excelentes entre a plateia. Neste momento, 
estou a preparar um programa específico denominado “Treinar 
para ser feliz”, onde trabalharemos (eu e o Dr. Adelino Cunha) esta 
temática. O leitor fica desde já convidado. De qualquer forma, espero 
que, no final deste livro, já possa fazer uma autorreflexão e iniciar um 
programa de “auto treino”.

Depois desta prévia abordagem explicativa, vamos então passar para 
a Pirâmide da Felicidade.
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A Pirâmide da Felicidade

À partida os dois pontos principais da pirâmide são a base e o cume. 
Ora, após as reflexões do final da página anterior, já se percebeu onde 
tudo começa e qual a parte mais importante da pirâmide, onde todos 
queremos chegar.

ESTAR BEM

“Estar-bem”, claro. Esse é o objetivo máximo de qualquer pessoa!
Fica então a questão: como chegamos a esse estado?
A resposta é: começando pela base.
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Nos capítulos seguintes vamos refletir, em conjunto,
sobre esse percurso.

No primeiro e segundo capítulos, reproduzo uma parte das 
investigações que realizei no âmbito da Felicidade, a evolução do 
conceito, Economia da Felicidade, etc.

No terceiro capítulo e restantes, desenvolve-se o percurso de 
construção da Pirâmide da Felicidade.

Uma vez que os dois primeiros capítulos são mais teóricos, se quiser 
pode avançar para o terceiro capítulo, mas depois recomendo que 
volte atrás e, enquanto reflete sobre a Pirâmide, pode ler os capítulos 
teóricos sobre a Felicidade.

Boa viagem.
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Capítulo 1

Economia e Felicidade
Conhecer a história do conceito de Economia da Felicidade, implica 

ter em consideração os dois constructos que lhe estão subjacentes: a 
Felicidade e a Economia.

Em relação ao primeiro, e com base numa retrospetiva histórica, 
constata-se que a Felicidade humana se assumiu ao longo de séculos, 
assim como as suas causas, como uma preocupação central para 
diversos estudiosos de diferentes áreas do conhecimento (filósofos, 
clérigos, psicólogos e profissionais de saúde) (Graham, 2008a). 
Segundo Lima (2007), no que respeita à área de economia, a Felicidade 
sempre marcou presença nas considerações económicas, mesmo 
antes da ciência económica se assumir como tal. Basta recordar o tão 
reconhecido filósofo grego Aristóteles que, na sua obra “A Política”, 
nomeadamente no capítulo intitulado, “Da Propriedade e dos Meios 
de Adquiri-la», divide, em duas categorias, aquilo que designa por arte 
de adquirir bens: a economia e a crematística (Lima, 2007).

Aristóteles definia a Felicidade «...praticamente como uma espécie de 
boa vida e boa ação. (…) Felicidade é uma atividade da alma de acordo 
com a perfeita virtude (…)” (Aristóteles, 2000, pp. 12, 18). Além disso, 
outra obra do filósofo que contribuiu para o estudo da Felicidade e que, 
por isso, se assumiu como temática central da obra, foi a “Nicomachean 
ethics”. Nessa obra, Aristóteles concebe a Felicidade (palavra que deriva 
do termo grego eudaimonia)  como o princípio essencial que orienta 
o ser humano em todas as suas motivações e, por isso, não se traduz 
no mero prazer ou satisfação de desejos, implicando a excelência moral 
característica da natureza humana onde o como ser feliz se traduz no 
como viver bem, tendo em conta o sentido ético do termo.
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Assim sendo, para Aristóteles, a Felicidade surgia associada a uma 
conduta virtuosa e da reflexão filosófica, sendo acessível a todos aqueles 
que vivessem em função das virtudes mais valorizadas (Aristóteles, 
1992).

A Economia, palavra com origem grega que deriva do termo 
oikonomia, é entendida, pelo filósofo, como a ciência ou a arte do 
governo doméstico que visa a obtenção de bens que são necessários 
para a família organizar a propriedade, a casa (oikos) e, desta forma, 
a riqueza assume-se como um importante instrumento que visa, em 
última instância, a vida (Lima, 2007).  Nesta perspetiva, a organização 
dos bens (o que adquirir) e dos meios (como adquirir) é fundamental 
para a Felicidade a qual só é experimentada por quem se preocupa em 
bem viver e não apenas em viver.

O filósofo defendia a ideia de que o ser humano deve ser feliz 
enquanto ser humano, o que significa que para este “ser feliz” tem que 
existir uma convergência entre a realização das habilidades individuais 
(das suas habilidades) com as atividades que vão possibilitar o 
desenvolvimento dessas mesmas habilidades (atividades que vão de 
encontro às suas habilidades e que estimulam o seu desenvolvimento), 
num contexto social adequado (Lima, 2007).

Nesse sentido, a Felicidade assentava no aperfeiçoamento das 
próprias habilidades do indivíduo. Na ótica de Sumner  (1999), 
filósofo contemporâneo, a «...Felicidade (ou infelicidade) é uma 
resposta de um sujeito às suas condições de vida, tal como ele as vê 
(…)” (Sumner, 1999, p. 156).

No entanto, apesar de se ter começado por destacar Aristóteles, 
importa salientar que o primeiro filósofo a questionar a natureza da 
Felicidade, no mundo ocidental, foi o grego Demócrito que abordou 
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a Felicidade, com base numa perspetiva subjetivista, defendendo que 
a Felicidade não resulta de um destino favorável ou de circunstâncias 
externas, mas antes do modo de pensar do ser humano (Tatarkiewicz, 
1976).

Esta perspetiva divergia da de Sócrates e do seu discípulo Platão, que 
entendiam a Felicidade como “...gozo seguro do que é bom e bonito” 
(Platão, 1999, p. 80).

Também Aristipo, seguidor de Sócrates e fundador da escola 
cirenaica, se debruçou sobre a temática da Felicidade, referindo que 
tudo para além do prazer seria irrelevante, pelo que a virtude seria 
o menos importante de tudo, acrescentando ainda que a procura de 
prazer não será limitada por restrições (Tatarkiewicz, 1976).

A Felicidade sempre esteve presente no debate filosófico e, até ao 
ano quarto a.C., esta dependia da vontade dos deuses. Contudo, 
Sócrates introduziu um novo paradigma. Segundo ele, ser feliz era 
uma tarefa da responsabilidade do indivíduo e a filosofia era o rumo 
que iria permitir alcançar a tão desejada condição. Já Epicuro (1994), 
com uma visão oposta à de Aristipo e mais próxima da de Aristóteles, 
defendia a interdependência entre a virtude e o prazer, afirmando que 
só seria possível o indivíduo ter uma vida agradável quando a mesma 
fosse vivida de forma correta, honrosa e prudente.

Portanto, tanto na Grécia antiga como depois em Roma, a Felicidade 
e a virtude estavam lado a lado na reflexão sobre a Felicidade e a sua 
natureza, sendo vistas como face da mesma moeda (Santos, 2015).

Mais tarde, Adam Smith, economista e filósofo escocês, aborda, 
na sua primeira obra literária, intitulada “A Teoria dos Sentimentos 
Morais”, a Felicidade nas relações humanas e económicas, referindo 
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que a Felicidade decorre da “compostura e tranquilidade de espírito”, 
resultando de uma vida virtuosa. Para Smith, pai da economia 
moderna, as interações sociais constituíam um fator da Felicidade, na 
medida em que estas proporcionariam Felicidade num ambiente onde 
os participantes compartilhariam estados afetivos ou, a longo prazo, 
quando se tornam num meio que estimula o desenvolvimento de tais 
estados (Sugden, 2005).

Smith procedeu, ainda, à distinção entre aquilo a que designava de 
real happiness e de false happiness, com a primeira a estar associada 
à medida de real valor, sendo de natureza objetiva, e a segunda a 
que decorre de desejos fúteis e bens de luxo (Baroni, 2003). Nesta 
perspetiva, a Felicidade está muito mais associada ao aspeto moral 
do que ao aspeto material, defendendo que a Felicidade se traduziria 
na procura contínua da sabedoria e da virtude e não na procura pela 
riqueza, o fim desejado pela maior parte dos indivíduos.

Outro teórico que importa destacar, uma vez que se pretende 
conhecer a história da Economia da Felicidade, é o jurista e filósofo 
inglês Jeremy Bentham. Este defendia que a relação entre a dor 
e o prazer é um princípio que move o ser humano na procura pela 
maximização da utilidade, sendo esta utilidade definida “como 
a propriedade de determinado bem e que provoca Felicidade no 
indivíduo” (Bentham,1979). De acordo com esta perspetiva, é a 
utilidade do bem que possibilita a construção da ciência do Bem-Estar 
ou da Felicidade, bem como da quantificação do seu valor (Hunt, 
1981).

Além disso, o autor defende também que, para uma Felicidade 
coletiva, seria necessário que, numa mesma sociedade, vivessem 
pessoas felizes o máximo possível e onde a Felicidade de cada uma 
delas fosse igualmente importante às restantes.
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De facto, tanto Smith como Bentham são dois filósofos iluministas, 
e foi a partir do século XVIII, com o movimento cultural da elite 
intelectual europeia da época - o iluminismo - que a Felicidade se 
legitimou, defendendo a ideia de que se deve evitar ser infeliz (Santos, 
2015). Até lá, era esperado que o indivíduo se regesse por uma 
abordagem mais triste perante a vida, mostrando uma expressão facial 
que refletia isso mesmo (McMahon, 2006).

Na Idade Média, a Felicidade era regida pela religião e determinada 
por Deus pelo que o indivíduo tinha de adotar uma conduta virtuosa 
e religiosa de vida para alcançar a Felicidade eterna (Tatarkiewicz, 
1976). O Iluminismo veio provocar uma mudança de paradigma 
sobre o que é a Felicidade, voltando-a para a realidade e, ainda que 
com uma natureza religiosa, este movimento defendia a ideia de que a 
Felicidade do ser humano agradaria a Deus (Santos, 2015).  Portanto, 
todo o ser humano tem direito a procurar e atingir a Felicidade.

A Era Moderna veio afirmar a ideia de que o ser humano deve ser 
feliz e, por isso, as perspetivas clássicas e medievais que vigoraram, e que 
entendiam a Felicidade como uma virtude ou como perfeição, foram 
extintas, pelo que a Felicidade passou a referir-se ao facto do indivíduo 
se sentir bem e não em o indivíduo ser bom (McMahon, 2006).

No decorrer do século XIX a Felicidade integrou os contextos 
profissional e familiar. Deste modo,

“ a ideia de que o trabalho e a Felicidade seriam compatíveis 
começou a surgir, gerando novos parâmetros no local de 
trabalho. Na esfera familiar, mulheres e mães de família 
eram incentivadas a fomentar um ambiente de Felicidade em 
casa, de forma a compensar os seus maridos que trabalhavam 
arduamente, e com o intuito de criar crianças de sucesso. 
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Esta ideia de que a Felicidade seria importante para as 
crianças refletiu-se também nos manuais de educação, que 
começaram por disseminar a crença que uma das principais 
responsabilidades dos pais seria fomentar a Felicidade dos seus 
filhos. (Santos, 2015, p. 33)

A partir do século XX, alguns psicólogos começaram a questionar 
a validade científica do tratamento económico, verificando-
se o mesmo em alguns economistas que entendiam que a teoria 
económica era ortodoxa e limitada estando voltada, essencialmente, 
para o comportamento dos agentes e que esta podia facilmente ser 
racionalizada em função de alguma preferência, quando deveria estar 
voltada para as motivações implícitas e psicológicas (Lewin, 1996).

Mais tarde, nos anos 70, as questões levantadas pelos psicólogos, 
começaram a ser introduzidas em alguns estudos económicos, 
nomeadamente, nos que se focavam na Felicidade, retomando-se 
a discussão económica à luz da Felicidade. Segundo Bruni e Porta 
(2005) o debate sobre a Felicidade iniciou-se com o artigo dos 
psicólogos Brickman e Campbell, publicado em 1971 e intitulado 
de “Hedonic Relativism and Planning the Good Society”, onde os 
autores defendiam que o melhoramento das condições de vida, como 
a renda e a riqueza, não tinha efeito no Bem-Estar pessoal. A partir 
desta altura, com a discussão sobre a Felicidade nas considerações 
económicas a ser retomada, vários estudos vão sendo realizados 
e várias perspetivas, sobre a Felicidade ligada à economia, vão 
surgindo. É com a finalidade de medir a Felicidade e relacioná-la 
com as diversas variáveis económicas (como desemprego e a inflação), 
sociais, ambientais e psicológicas (como o crime, a poluição ou a 
depressão) que «após um século de esquecimento (...), a Felicidade 
voltou a aparecer na economia” (Bruni & Zamagni, 2010, p. 233).
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Para Carbonell e Frijters (2004), tanto os psicólogos como os 
sociólogos interpretam a informação sobre a Felicidade como cardinal 
e a qual pode ser comparada entre os respondentes. Por sua vez, os 
economistas assumem a ordinalidade e recorrem a modelos de variável 
latente de resposta ordenada.

Bernard van Praag, economista holandês, dedicou a sua tese de 
doutoramento ao estudo da riqueza e bem-estar e defendia que 
a Felicidade é cardinalmente mensurável e comparável ao nível 
interpessoal (Bruni & Porta, 2005). Este economista verificou que 
a satisfação se adapta ao nível material e, por isso, o bem-estar que 
decorre do aumento na renda é apreciado muito mais ex ante, ou seja, 
nos planos ou desejos dos agentes económicos.

Richard Easterlin (1974), economista e professor na University of 
Southern California, é um teórico que não pode ser descurado no 
que respeita ao assunto da Economia da Felicidade. O investigador 
sustentou-se em dois tipos de dados oriundos de outras investigações, 
ambos consistindo em autoavaliações subjetivas de Felicidade, obtendo 
resultados semelhantes aos dos estudos tido como referência. Ou seja, 
o economista verificou que os indivíduos pertencentes a um status 
mais alto revelavam ser mais felizes do que os pertencentes a um status 
mais baixo (Bruni & Porta, 2005; Easterlin, 1974).

No entanto, ao nível das diferenças cross-sectional entre países, 
Easterlin (1974) identificou uma relação positiva entre rendimento 
e Felicidade, constatando que nem sempre os países mais pobres se 
revelavam menos felizes do que os países mais ricos. Nos Estados Unidos 
da América (EUA), por exemplo, verificou-se que o rendimento per 
capita real sofreu um aumento de 60%, entre os anos de 1946 e 1970, 
contudo, a percentagem de pessoas que se afirmavam felizes, muito 
felizes ou pouco felizes permanecia praticamente igual (Lima, 2007).
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Para este autor, um aumento do rendimento não resulta 
necessariamente num aumento do nível de Felicidade e, num 
trabalho mais recente, Easterling (2001) resume algumas das suas 
principais ideias: em determinado momento do tempo, aqueles que 
possuem um rendimento mais alto são, em média, mais felizes dos 
que o têm um rendimento mais baixo; já ao longo do ciclo de vida, a 
Felicidade média permanece constante e a renda substancial; e apesar 
da Felicidade permanecer constante ao longo da vida, na maioria da 
vezes, as pessoas pensam que foram piores no passado e que serão 
melhores no futuro.

Foram estas ilações, que relacionam a Felicidade média com o 
aumento do rendimento, que culminaram no conhecido “Paradoxo 
de Easterlin” que contribuiu para o que hoje se designa de “Paradoxo 
da Felicidade” (Graham, 2005a). Estas relações paradoxais merecem 
particular atenção, isto porque, no geral, conforme defende Ng  
(1997), as pessoas acreditam que ter sorte de uma forma inesperada 
poderia aumentar a sua Felicidade.

Contudo, Brickman, Coates & Janoff-Bulman (1978) e o próprio 
Ng (1997) revelam que existem dados demonstrativos de que existem 
pessoas que ganharam a lotaria e não se sentem mais felizes do que 
os que não ganharam.

Ainda na década de 70, importa mencionar os trabalhos realizados 
pelo economista americano, nascido na Hungria, Tibor Scitovsky, 
que evidenciaram, a par dos trabalhos de Easterlin, a introdução 
da Felicidade na economia como tema de interesse para além da 
comunidade académica. Entre os anos 70, 80 e 90, verifica-se que 
um vasto leque de autores, nomeadamente economistas e seus 
respetivos estudos, contribuíram para a compreensão da felicidade 
na economia. Entre os mais importantes, destacam-se:



30

a) Nos anos 70:
Morawetz (1977) e Ng (1978);

b) Nos anos 80: 
Frank (1985), Headley e Krause (1988) e Wansbeek e Kapteyn (1983);

c) Nos anos 90:
Blanchflower e Oswald (1992), Nixon (1997) e Phipps (1999).

Estes trabalhos e estudos fazem parte da história da Economia da 
Felicidade e realçam a forma como esta foi sendo entendida ao longo 
dos tempos. Assim, já nos finais dos anos 90, o tema continuou a 
suscitar o interesse da comunidade científica e novas investigações 
foram realizadas. Foi em jeito humorístico e de forma resumida que 
Holt (2006) apresenta a história da Felicidade:

1. Felicidade = Sorte (era homérica);
2. Felicidade = Virtude (era clássica);
3. Felicidade = Céu (era medieval);
4. Felicidade = Prazer (era do Iluminismo);
5. Felicidade = Cachorrinho fofo (era contemporânea).

Já no início do novo milénio, foi lançado o “Journal of Happiness 
Studies”, sob iniciativa de Veenhoven, com o fim de se assumir como um 
espaço multidisciplinar voltado para o estudo científico da Felicidade. 
A revista integra contributos de várias áreas do conhecimento, entre as 
quais, a psicologia, a sociologia e a economia (Santos, 2015).

Neste período, importa ainda referir o trabalho de Blanchflower 
e Oswald (2000). Com a finalidade de estudar a Felicidade das 
pessoas, mais precisamente se a sua Felicidade aumentou com a 
melhoria do padrão de vida nos países industrializados, Blanchflower 
e Oswald (2000) realizaram uma investigação na qual participaram 
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100 mil americanos e britânicos. O estudo subordinou-se ao espaço 
temporal que compreende os anos de 1970 a 1990 e os dados foram 
disponibilizados pelo “Eurobarometer GSS”, demonstrando que:

a) A diferença entre negros e brancos diminuiu;

b) A Felicidade dos americanos do género masculino aumentou;

c) O dinheiro traz Felicidade.

Mais tarde, a investigação de Alesina, Di Tella e MacCulloch (2004) 
procurou perceber se a relação entre desigualdade e Felicidade tem 
um comportamento distinto para os norte-americanos do que para os 
britânicos. Os resultados revelaram que os americanos não são afetados 
pela desigualdade, mas tem um forte e negativo impacto nos europeus.

Wolfers (2003) centrou a sua atenção nos efeitos da volatilidade 
dos ciclos de negócios nas medidas de Bem-Estar subjetivo, ou 
seja, Felicidade e satisfação com a vida, nomeadamente nos efeitos 
de inflação, desemprego e volatilidade macroeconómica. Wolfers 
(2003) concluiu que a volatilidade do desemprego aumentaria o Bem-
Estar perante um montante igual ao que diminui o nível médio de 
desemprego em 0,25%.

Nos últimos anos a investigação sobre a Felicidade ganhou destaque, 
procurando identificar e explicar os determinantes da satisfação com a 
vida ou do Bem-Estar subjetivo (Clark, Frijters & Shields, 2008; De 
Neve et al., 2012; Keng & Wu, 2014; Sabatini, 2014).

Nesta linha de pensamento pode dizer-se que, Felicidade «é 
sem dúvida uma conquista momentânea, cuja importância é 
suficientemente manifesta” (Sen, 2011, p. 308), existindo «muito 
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boas razões para buscar promover a Felicidade das pessoas, incluindo 
a nossa” (Sen, 2011, p. 307).

A Economia da Felicidade surge para retomar os estudos sobre a 
Felicidade na economia baseada em evidências empíricas, tendo em 
linha de conta os aspetos subjetivos da vida do ser humano, uma vez 
que «o propósito terreno das pessoas de carne e osso em qualquer lugar 
do planeta é alcançar a Felicidade e fazer o melhor de que são capazes 
de suas vidas” (Giannetti, 2002, p. 59).

De facto, a Felicidade centra-se na satisfação com a vida como um 
todo, sendo considerada e apontada por muitos como o principal 
motivo para viver (Frey, 2008; Mota, 2009).

No que respeita à área da Economia, os especialistas têm focado 
a sua atenção na influência que a Economia exerce na Felicidade, 
particularmente o rendimento e a sua distribuição, bem como a 
regulação do mercado de trabalho, o desemprego e a inflação (Clark, 
Frijters & Shields, 2008; De Neve et al., 2012; Dolan, Peasgood & 
White, 2008; Easterlin, 1995).

A Felicidade, do ponto de vista económico, passou por diversas 
fases e, atualmente, assume-se como um assunto de destaque entre 
a comunidade académica. Dado o maior conhecimento sobre esta 
matéria, várias ferramentas com o objetivo principal de auxiliar o acesso, 
mais simples, a dados sobre a Felicidade, foram sendo desenvolvidas.
Um exemplo disso é a “World Database of Happiness” (WDH), 
uma ferramenta que reúne indicadores quantitativos (quão felizes as 
pessoas se consideram) e evidências correlacionais (determinantes de 
Felicidade) (Veenhoven, 2009). Esta base de dados integra 10 coleções 
bem diferentes e que possibilitam o contacto com informação diversa 
(Santos, 2015, pp. 35-36):
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1. A coleção “Bibliography” com cerca de 4.000 publicações 
dedicadas ao tema da Felicidade;

2. A coleção “Directory” aglomera contactos de mais de 10.000 
cientistas que publicaram investigação subordinada ao tema 
da Felicidade;

3. A coleção “Measures of Happiness” fornece uma visão sobre 
cerca de 800 técnicas de medição de Felicidade;

4. A coleção “Happiness in Nations” acumula dados de cerca 
de 3.000 questionários, referentes à Felicidade subjetiva da 
população geral em nações;

5. A coleção “Happiness in Regions” agrega dados de cerca 
de 3.000 questionários, referentes à Felicidade subjetiva da 
população geral em regiões da Alemanha, do Reino Unido e 
dos EUA;

6. A coleção “Happiness in Publics”, reúne cerca de 3.000 
estudos, oferecendo uma visão global por segmentos, tais 
como a idade, género, etnia, rendimento, entre muitos 
outros;

7. A coleção “Correlational Findings” contém os resultados 
empíricos de cerca de 15.000 covariantes de Felicidade, 
oriundos de cerca de 1.400 estudos;

8. A coleção “States of Nations” proporciona informação sobre 
155 nações, no que respeita as suas características, tais como 
o crime, a riqueza, ou a saúde, entre outros;

9. A coleção “Trends in Nations” reúne dados sobre a tendência 
da Felicidade em 14 nações;

10. A coleção “Finding Reports” permite gerar os mais diversos 
relatórios, tais como relatórios sobre nações e rankings da 
Felicidade em nações, entre outros.

Nos pontos seguintes abordaremos a evolução do conceito de 
Economia da Felicidade.
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Capítulo 2 

Evolução do conceito de Economia
da Felicidade
A Felicidade sempre foi alvo de estudo por parte de diferentes 

áreas do saber e, se na antiguidade começou por ser questionada 
por Filósofos, facilmente os economistas começaram também a ter 
em conta este tema, nas suas considerações económicas. A literatura 
evidencia diferentes posições e perspetivas teóricas defendidas por 
distintos autores, tendo todas contribuído para a conceção atual 
de Economia da Felicidade. Ao longo do tempo, o conceito de 
Felicidade foi sofrendo transformações, tendo-se começado por 
questionar a Felicidade na Economia, para hoje se falar de Economia 
da Felicidade.

Luigino Bruni, académico e jornalista Italiano, juntamente com 
Pier Luigi Porta (1945-2016), economista e historiador económico, 
também Italiano, publicaram um manual (Bruni & Porta, 2007) que 
se foca na história da economia, abordando Felicidade na Economia 
clássica. Adam Smith, filósofo mencionado no subcapítulo anterior 
devido ao seu contributo para o entendimento da Felicidade na 
economia, foi o pensador que assumiu a ideia de que mais rendimento 
resulta em mais utilidade a qual, por sua vez, se associa à Felicidade 
(Smith, 1904). O autor afirma que:

“…o trabalho anual de cada nação é o fundo que 
originalmente a abastece com todas as necessidades e 
conveniências de vida que consome anualmente, e que 
consistem sempre ou no produto imediato desse trabalho, ou 
no que é comprado com esse produto de outras nações. Assim, 
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como este produto, ou o que é comprado com ele, suporta 
uma maior ou menos proporção do número daqueles que o 
consomem, a nação será abastecida melhor ou pior com todas 
as necessidades e conveniências para as quais tem ocasião”. 
(Smith, 1904, p. 1)

Ou seja, para Smith (1904) ser pobre impedia a pessoa de ser feliz, 
pois nas suas palavras “...nenhuma sociedade, em que a parte maior 
dos membros é pobre e miserável, poderá certamente florescer e ser 
feliz...” (Smith, 1904, p. 80).

No entanto, antecedendo o contributo de Smith, surgem as tradições 
latinas francesas e italianas através da recente economia política que 
visava a Felicidade pública (Niza, 2007).

De facto, “(...) o primeiro autor a usar a expressão “pubblica felicità” 
(“On Public Happiness”) foi o italiano Ludovico António Muratori 
em 1749, sendo seguido por vários economistas conterrâneos como 
Guiseppe Palmieri (“Reflexions on the Public Happiness”) ou Pietro 
Verri (“Discourse on Happiness”).  (Niza, 2007, p. 29).

Bruni (2004b) destaca, como principal economista, Antonio 
Genovesi, o qual entendia que a Economia era, essencialmente, 
uma teoria de relações sociais que deveria regular uma relação que 
privilegiasse o gozo das relações interpessoais.

Com uma perspetiva semelhante à de Smith, William Jevons, 
fundador da Economia neoclássica e autor da teoria da utilidade 
marginal, considera que o objetivo da Economia é potenciar ao 
máximo a Felicidade. Nas suas palavras, «...o objeto da Economia é 
maximizar a Felicidade, adquirindo prazer, como seria, ao custo mais 
baixo da dor...” (Jevons, 1970, p. 91).
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Ricardo (1821) entende que existe uma relação entre produtividade e 
Felicidade, partindo do pressuposto de que o aumento da produtividade 
impulsionará o aumento da Felicidade. Desta forma, ao estimular “...a 
produção, apesar de poder ocasionar perda parcial, incrementa-se a 
Felicidade geral” (Ricardo, 1821, p. 318).

Malthus (2004) contraria as visões anteriores pois, na sua opinião, a 
riqueza de uma nação não é sinónimo de Felicidade da nação podendo, 
ou não, existir uma relação entre ambas. Acerca da riqueza e da 
Felicidade das nações, Malthus afirma:

“Tenho noção o suficiente da conexão destes dois assuntos, 
e que as causas que tendem a incrementar a riqueza de 
um estado, tendem também, falando de um modo geral, 
a incrementar a Felicidade das classes mais baixas. Mas, 
talvez, o Dr. Adam Smith tenha considerado estas duas 
perguntas como ainda mais ligadas do que realmente são”. 
(Malthus, 2004, p. 124)

A opinião de Malthus foi partilhada por Marshall, que reconhecia a 
complexidade da relação entre Felicidade e riqueza, defendendo a ideia 
de que a economia não lida diretamente com o Bem-Estar, mas antes 
com os seus recursos materiais (Bruni, 2004a). Na ótica de Marshall, a 
Felicidade depende da religião, do contexto familiar e social; já a riqueza 
surge associada a Felicidade, permitindo o usufruto dos referidos fatores 
(Niza, 2007).

Também Bentham (2008), pensador do movimento das luzes 
(iluminismo), se pronunciou sobre a Felicidade na economia. Na sua 
perspetiva, uma sociedade seria boa se os indivíduos que nela vivem 
fossem felizes, e uma lei só seria boa se estimulasse a Felicidade da 
sociedade e diminuísse a pobreza (Bentham, 2008). Apresentando uma 
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perspetiva contrária à de Bentham, John Mill concebe uma teoria do 
bom e uma teoria do correto. A teoria do bom, na sua visão, “trata de 
estados de coisas que são bons ou desejáveis” (Niza, 2007, p. 32) e a 
teoria do correto “trata de determinar o que se deve fazer” (Niza, 2007, 
p. 32). Portanto,

“...o bom é prazer e o correto a fazer é maximizar este 
prazer. (...) Mill considera que existem prazeres superiores e 
inferiores, distintos na sua natureza e não apenas no seu grau. 
Um prazer superior (intelecto, sentimentos morais) é sempre 
superior a um inferior (sentidos, necessidades biológicas), 
mesmo que seja de menor intensidade e duração”. (Niza, 
2007, p. 32)

O termo principal na teoria de Bentham é a utilidade ou o princípio 
da utilidade, sendo a utilidade definida como a propriedade de um 
objeto pela qual se pode aumentar o benefício, prazer ou Felicidade 
(Denis, 2000). Para o teórico, a Felicidade é o fim principal das ações 
económicas, onde a Felicidade se traduzia no prazer obtido através dos 
bens materiais (Niza, 2007).  Este autor entende que a utilidade ou o 
princípio da maior Felicidade é a base da moral, e as ações são corretas 
quando incrementam a Felicidade e são incorretas quando provocam 
infelicidade (Niza, 2007).

Como se pode verificar, a Economia clássica já contemplava a 
Felicidade coletiva e individual, mas ainda não a assumia como o seu 
objeto de estudo. A Economia da Felicidade, tal como se conhece 
hoje, preocupa-se com o estudo dos fatores que contribuem para a 
Felicidade das pessoas, socorrendo-se de conceitos e ferramentas de 
variadas áreas do conhecimento que não só a economia, também a 
sociologia, a psicologia e a ciência política.



38

A Economia da Felicidade veio romper com o paradigma (da 
Economia clássica) de forma totalmente radical, ganhando um novo 
impulso quanto à medição da Felicidade subjetiva e não apenas a da 
Felicidade objetiva, começando a ser realizados estudos que utilizavam 
inquéritos entre países. As investigações em Economia da Felicidade 
são, essencialmente, empíricas e baseadas

“...em surveys (pesquisas de opinião) sobre o nível de 
Felicidade das pessoas: a relação entre as características 
econômicas, sociais e demográficas - entre outras - e o nível 
de Felicidade reportado pelos entrevistados é analisado 
estatisticamente, para que se compreenda o que torna alguns 
indivíduos mais felizes do que outros (com técnicas de 
econometria, por exemplo)” (Nery, s/d, p. 1)

Até então, a Felicidade era uma preocupação subentendida, o 
que significa que a Felicidade não constituía um tema da maior 
importância para a economia, mas justificava a importância da 
Economia (Mota, 2010).

A medição subjetiva da Felicidade, ignorada pela Economia 
clássica, foi por muito tempo objeto de estudo das ciências sociais, 
principalmente da sociologia e da psicologia. Como salienta 
Easterlin (2004).

“...existe uma história longa e respeitada no campo das 
ciências sociais da investigação com questionários que 
extraem testemunhos subjetivos (ou seja, autorrelatos) sobre 
sentimentos, crenças, valores, expectativas, planos, atitudes 
e comportamentos, incluindo a investigação intensiva 
sobre possíveis deficiências de tais dados. Este extenso corpo 
de evidência é, infelizmente, excluído em grande parte da 



39

análise económica, embora a teoria económica inclua quase 
sempre referência a motivações, expectativas, Bem-Estar e 
afins”. (Easterlin, 2004, p. 21)

Começou-se então a perceber que a mera abordagem objetivista 
por parte da Economia clássica levantava dúvidas de caráter teórico 
e empírico (Frey & Stutzer, 2002), o que conduziu à conjugação 
(necessária) de dados provenientes de estudos sobre a Felicidade 
da área da psicologia e da área da economia. Ou seja, começou a 
reconhecer-se a necessidade de se medir a Felicidade com base numa 
abordagem objetiva e subjetiva.

O aparecimento da Economia da Felicidade com recurso a 
informação surge com o estudo de Easterlin (1974): “Does economic 
growth improve the human lot? Some empirical evidence”. O 
economista americano considerava a relação entre o desenvolvimento 
económico e o Bem-Estar social a linha mestra da economia e, nesta 
ordem de ideias, um maior rendimento resultaria em maior utilidade. 
No entanto, mais tarde, Easterlin percebeu que as suas evidências 
empíricas poderiam ser contrariadas e organizou os seus resultados 
em três partes (Easterlin, 1974):

1.ª Parte: Na primeira parte do artigo, intitulada de “The 
concept and measurement of happiness”, o conceito de 
Felicidade surge como resultado de avaliações subjetivas, 
por parte de indivíduos;

2.ª Parte: Na segunda parte, que o autor designou como 
“The Evidence”, apresentou dois resultados diferentes (uns 
evidenciavam uma relação positiva entre o Bem-Estar 
subjetivo e o rendimento de cada país, outros evidenciavam 
uma fraca relação entre o Bem-Estar subjetivo e o rendimento 



40

médios entre os países) os quais deram origem ao conhecido 
“Paradoxo de Easterlin” ou “Paradoxo da Felicidade”;

3.ª Parte:  Na terceira parte, “Interpretation”, o autor interpreta 
os resultados obtidos e, tendo como referência o conceito de 
rendimento relativo de Duesenberry (1949), considera que 
é a sociedade quem define a norma do consumo e, por isso, 
influencia a satisfação que um indivíduo retira do consumo. 
Easterlin acrescenta, ainda, que as normas de consumo de 
determinado país variam em função do seu desenvolvimento 
económico, sendo necessária uma adaptação às normas. 

O paradoxo por ele criado demonstra então que, acima de 
determinado rendimento, o crescimento económico não contribui 
para a melhoria do Bem-Estar dos indivíduos.

O estudo realizado por Easterlin (1974) demonstra que o aumento 
do rendimento ao longo do tempo não se traduz no aumento 
direto da Felicidade. A explicação dada pelo autor tem por base um 
processo de reajustamento dos ideais individuais, fundamentais para 
a autoavaliação da Felicidade, evidenciando a inexistência de uma 
relação direção entre rendimento e Bem-Estar (Niza, 2007).

Após Easterlin, surgiram novos estudos e, também eles, começaram 
a focar a sua atenção na medição da Felicidade e do Bem-Estar, como 
Tibor Scitovsky (1976a, 1976b), Yew-Kwang Ng (1978) e Richard 
Layard (1980).

Com a constante preocupação de formular considerações para 
políticas económicas, Scitovsky (1976a) defende que a Felicidade 
é o fim último de qualquer sociedade, procurando retificar a teoria 
económica da escolha do consumidor ao apresentar o dilema da 
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escolha, entre o conforto e o prazer, em contextos afluentes (Santos, 2015).

Também Ng (1978) estudou e analisou dados referentes ao Bem-
Estar subjetivo, mencionando que a economia apenas dava resposta 
ao Bem-Estar objetivo, não contemplando o Bem-Estar subjetivo. 
Tendo em conta este facto, o autor defendeu o estudo da Felicidade 
com equipas multidisciplinares, particularmente os profissionais da 
área de psicologia. Seria através de uma equipa multidisciplinar que 
era possível encontrar uma resposta para a questão por ele colocada:

 “Does economic growth increase social welfare?” (Ng, 1978, p. 575).

Esta perspetiva entende que:

“...numa sociedade com um elevado crescimento 
económico, o indivíduo médio espera que o seu rendimento 
aumente e que possa consumir mais bens (posicionais e não-
posicionais). Como os bens posicionais não aumentam com 
a riqueza, o seu preço sobe à medida que a quantidade 
produzida de bens não-posicionais aumenta. A aspiração 
do indivíduo médio fica frustrada por não ter acesso a mais 
bens posicionais (status, prémios, etc.) do que anteriormente, 
porque todos, em média, melhoram o seu nível de vida”. 
(Niza, 2007, p. 37)

Layard (1980) também estudou a Felicidade, enquanto métrica 
para o Bem-Estar, apontando dois fatores que a influenciam: o 
estatuto ou status ranking (comparação social) e as expectativas 
(ajustamento das expectativas e das ideias ao aumento da qualidade 
de vida (Niza, 2007). O autor refere que, embora o Ocidente seja 
bastante desenvolvido economicamente, os ocidentais não se sentem 
mais felizes, logo a riqueza e o rendimento não significam Felicidade. 
No seu pensamento, tanto o estatuto como as expectativas (de 
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rendimento e de estatuto), exercem influência sobre a Felicidade, 
defendo a mudança de paradigma ao nível da política, de modo a que 
o crescimento realmente incremente o Bem-Estar.

Os autores supramencionados são considerados os grandes 
impulsionadores da Economia da Felicidade e as suas visões 
convergiam quanto ao facto de defenderem que a análise económica 
do Bem-Estar não era suficiente; que o recurso ao PIB (Produto 
Interno Bruto), enquanto instrumento de medida do Bem-Estar, 
poderia resultar em conselhos e sugestões erróneos para a política 
do Bem-Estar; que deveria existir um trabalho conjunto com 
profissionais de outras áreas do conhecimento, entre elas, a de 
psicologia (Santos, 2015).

Economistas clássicos como Easterlin, Scitovsky, Ng e Layard, tal 
como Duesenberry (1949), Hirsch (1977) e Frank (1985, 1989), 
faziam parte de um movimento mais abrangente que surgiu depois 
da 2.ª Guerra Mundial - o “Economics of Affluence” (Santos, 2015). 
A Economia clássica não se ajustava à realidade económica da altura 
e, em vez de se preocupar com a escassez, deveria preocupar-se com a 
produtividade e com a eficiência (Galbraith, 1985).

A partir daqui as investigações realizadas no âmbito da economia 
sobre a Felicidade não surtiram grandes efeitos e foi com o simpósio 
realizado em 1997, designado de “Controversy: Economics and 
Happiness”, que a Economia da Felicidade voltou a ser tema de 
destaque e interesse (Santos, 2015). Importa então relembrar os 
estudos que contribuíram para uma nova conceção de Economia da 
Felicidade: Oswald (1997), Frank (1997) e Ng (1997).

Oswald (1997) procurou identificar as implicações do Bem-Estar na 
economia e no desempenho e apresenta resumidamente os resultados 
obtidos em sete pontos:
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1. Felicidade com a vida parece estar a aumentar nos Estados 
Unidos. Este aumento é, porém, tão pequeno, que 
parece que rendimento adicional não esteja a contribuir 
significativamente para a qualidade de vida das pessoas» 
(Oswald, 1997, p. 1818);

2. Os níveis de satisfação com a vida, reportados nos países 
europeus, têm subido, em média, muito ligeiramente, desde 
o início dos anos 70” (Oswald, 1997, p. 1820);

3. Pessoas desempregadas são muito infelizes” (Oswald, 1997, 
p. 1822);

4. “A Felicidade reportada é elevada entre aqueles que são 
casados, têm um rendimento elevado, mulheres, brancos, 
bem-educados, trabalhadores por conta própria, reformados, 
e aqueles que tomam conta da casa. Aparentemente a 
Felicidade ao nível de idade apresenta uma forma de U 
(minimizando nos 30)” (Oswald, 1997, p. 1825);

5. “Consistente com os padrões de dados de Felicidade, o 
comportamento suicida é mais prevalente entre homens, 
desempregados, e aqueles com problemas maritais. A longo 
prazo, à medida que a Grã-Bretanha ficou mais rica, a taxa 
de suicídio diminui (apesar de isto não ser verdade para 
homens, desde os 1970). Países ricos, aparentemente, têm 
mais suicídios” (Oswald, 1997, p. 1825);

6. “Desemprego elevado pode aumentar o número de pessoas 
que colocam fim à própria vida. A taxa de suicídio sugere 
que o desemprego seja uma fonte importante de angústia.” 
(Oswald, 1997, p. 1825);
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7. ”Na Grã-Bretanha e na América, o nível de satisfação com o 
trabalho não está a aumentar ao longo do tempo” (Oswald, 
1997, p. 1827).

Um outro autor que estudou o Bem-Estar subjetivo do ponto de vista 
económico, foi Frank (1997). Ao procurar identificar as implicações 
do paradoxo da Felicidade na política económica, o investigador 
constatou que o aumento geral do consumo não se traduz em melhoria 
do Bem-Estar subjetivo, e que a procura por um estatuto social é um 
aspeto negativo que deve ser combatido através dos impostos (Frank, 
1997). Daí que o autor afirme:

“...se o nosso problema for que certas formas de consumo 
privado pareçam ser mais atrativas aos indivíduos do que 
à sociedade como todo, a solução mais simples seria tornar 
estas formas menos atrativas, tributando-as. Sem aumentar 
a nossa fatura de impostos global, um imposto progressivo de 
consumo modificaria os nossos incentivos precisamente nos 
modos desejados. (Frank, 1997, pp. 1841-1842)

Ng debruça-se sobre as questões relacionadas com a Felicidade 
e comparabilidade interpessoal, tecendo críticas aos economistas. 
Em sua opinião, os economistas ficaram reticentes face ao uso de 
conceitos subjetivos e comparações cardinais de utilidade, optando 
por conceitos objetivos, o que provocou o afastamento da Economia 
de matéria relacionada com a vida social e humana, como o é a 
Felicidade (Niza, 2007).

Portanto, foi a partir dos anos 90 que as considerações económicas 
sobre a Felicidade e o seu estudo começaram a contemplar o sentido 
da vida. De acordo com Clark, Frijters e Shields (2008), o estudo 
da Felicidade humana entusiasmou os economistas nos últimos 
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anos, assistindo-se ao aumento do número e da profundidade 
da literatura de forma exponencial. Outro aspeto que contribuiu 
para este maior interesse no estudo da Felicidade por parte 
de economistas foi a existência de informação fidedigna, com 
qualidade e consistência facultados através da pesquisa de opinião 
do Instituto Gallup, sobre a satisfação dos indivíduos para com as 
suas vidas (Franco, 2012).

Com o passar do tempo a Felicidade foi ocupando o seu lugar e 
espaço, de forma gradual, mas cada vez mais marcante e significativa 
no pensamento e discurso económicos, e hoje constitui um tema 
da maior importância. A Economia da Felicidade desflorestou 
o percurso para conceitos como o de Bem-Estar e de utilidade, 
atendendo tanto aos comportamentos individuais racionais como 
aos comportamentos individuais não racionais e à sua interligação, 
bem como, às funções de utilidade interdependentes e que permitem 
reunir dados adicionais ultrapassando as preferências padrão 
estabelecidas à priori (Graham, 2005b).

Constata-se que foi abandonada a perspetiva hedonista de 
Felicidade, onde a Felicidade estava associada a emoções positivas e 
bens materiais, e que têm como fim último a maximização do prazer, 
para vigorar a perspetiva eudemónica, onde a Felicidade surge 
associada à virtude, sendo intrínseca a cada indivíduo e integrando 
a construção dos objetivos do desenvolvimento humano, atribuindo 
um significado à vida e procura inspiração no desenvolvimento 
pessoal e coletivo (Niza, 2007).

Atualmente, a investigação no âmbito da Economia da Felicidade 
estuda os fatores económicos que contribuem para a Felicidade 
individual, entre eles, o emprego, a inflação e o rendimento (Zucco, 
2015). Mas, também estuda, como diz Zucco (2015) os fatores não 
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económicos que promovem a Felicidade dos indivíduos como condições 
adequadas de saúde, boas instituições e a existência da relação patrimonial 
na explanação sobre Felicidade. Por isso, procura-se perceber a relação 
existente entre rendimento e Felicidade, tendo em linha de conta a 
análise do consumo e os diferentes tipos de consumo para o aumento 
do Bem-Estar (Niza, 2007).

Além disso, tem em consideração diversas variáveis socioeconómicas 
como, por exemplo, o sexo, a idade, habilitações e escolaridade, e variáveis 
macroeconómicas, como a inflação e o desemprego (Niza, 2007). Ou seja, 
hoje a Economia da Felicidade, como refere Niza (2007), aborda uma 
série de fatores que “determinam a Felicidade dos indivíduos”; a partir daí, 
segundo este autor, podem extrapolar-se as “premissas do senso comum” - 
rendimento como sinónimo de Felicidade  -  e evidência da compreensão 
dos “processos psicológicos básicos” (Niza, 2007).

A Economia da Felicidade visa avaliar o Bem-Estar, recorrendo à 
conjugação de técnicas de economistas e psicólogos, privilegiando noções 
mais abrangentes de utilidade quando comparada com a dita economia 
tradicional (Campetti & Alves, 2015). Isto porque as conceções atuais 
não se debruçam apenas sobre fatores como o rendimento e o consumo, 
contemplando, a título de exemplo, os efeitos sociais que decorrem 
da desigualdade do desemprego, permitindo o desenvolvimento de 
contribuições para a política (Graham, 2008).

O foco é colocado sob o indivíduo e não na Felicidade coletiva, e 
a relação entre Felicidade e consumo já não é assumida como direta, 
procurando-se variáveis que possam explicar a relação entre os dois 
constructos (Niza, 2007).

Em seguida, apresentam-se algumas investigações mais recentes 
realizadas na área de Economia e que estudam a Felicidade.

Aydos, Neto e Teixeira (2016) realizaram um estudo com o 
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objetivo de analisar e identificar os determinantes socioeconómicos 
que influenciam os níveis de Felicidade. Para tal, aplicaram um 
questionário no estilo survey a 600 indivíduos com base num 
modelo econométrico multinominal não linear. Verificaram que a 
escolaridade, a idade, o estado civil e o Estado de origem são variáveis 
que exercem influência nos níveis de Felicidade.

Santos (2015), na sua tese de doutoramento, apresenta um 
estudo que tem o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 
relação existente entre a cultura nacional e a Felicidade dos cidadãos 
procedendo, ainda, à análise da influência dos valores socioculturais 
na Felicidade, enquanto um dos possíveis elementos de impacto na 
economia. O estudo revela a existência de diferenças significativas 
entre os países estudados, face aos níveis de Felicidade, bem como 
aos valores socioculturais: Distância do poder, Individualismo, 
Masculinidade e Monumentalíssimo.

Além disso, os resultados obtidos por Santos (2015) evidenciam, 
ainda, uma correlação entre a Felicidade e todos os valores 
socioculturais, com exceção da Distância do poder. As conclusões do 
estudo demonstram também que, tendo em consideração as relações 
entre a economia e a Felicidade, e a Felicidade e a cultura nacional, 
os valores socioculturais têm impacto na economia de um país.

Campetti e Alves (2015) procuraram compreender as condicionantes 
da Felicidade dos indivíduos na América Latina, recorrendo a dados 
do “World Values Survey”. Os resultados deste estudo demonstram 
que fatores como a situação financeira, relacionamentos familiares, 
trabalho, comunidade e amigos, saúde, liberdade pessoal e valores 
pessoais podem explicar a Felicidade dos indivíduos.

Contemplando a Felicidade no trabalho, Mendes (2015) realizou 
um estudo quantitativo, de natureza descritivo-correlacional, no qual 



48

participaram 293 indivíduos, onde procura conhecer as perceções dos 
trabalhadores de duas entidades públicas, recorrendo ao “Happiness 
at work”, um instrumento que avalia oito dimensões: 1) ambiente 
interno; 2) reconhecimento e confiança; 3) desenvolvimento pessoal; 
4) remuneração; 5) gostar do que faço; 6) sustentabilidade e inovação; 
7) envolvimento com as chefias e a organização; 8) equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal. O estudo evidenciou graus diferenciados de 
satisfação dos trabalhadores do Agrupamento e da Autarquia, sendo 
que no primeiro a investigadora encontrou maiores índices de stress, 
frustração e menos satisfação.

Num estudo semelhante, onde é questionada a Felicidade no 
contexto de trabalho, Andrade (2013) procurou, junto de quatro 
empresas portuguesas, identificar as principais caraterísticas das 
empresas com boas práticas de “Felicidade organizacional”, e as 
motivações que levam essas empresas a procurar potencial diferenciador 
por essa via, e perceber como as empresas se transformam em 
organizações felizes e qual a estrutura mais frequente nesse tipo de 
entidades. As conclusões deste estudo revelam que (Andrade, 2013, 
p. 5):

1. A prática da “Felicidade organizacional” é um sustentáculo 
do desenvolvimento das organizações, contribuindo 
determinantemente para a manutenção do sucesso das 
mesmas, no longo prazo. Estas empresas mantêm elevados 
níveis de diferenciação e força de mercado que as conduz 
normalmente à liderança na sua área de atividade;

2. Existem dois tipos distintos de práticas da “Felicidade 
organizacional”, a saber: a) “Felicidade organizacional” 
intrínseca, adotada pelas empresas Bruno Janz e Delta 
Cafés, resulta de um genuíno cariz humanista que 
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remonta às suas origens, encontrando-se associada a uma 
diferenciação muito própria. b) “Felicidade organizacional” 
extrínseca ou de negócio, adotada pela Novabase, foi 
implementada no sentido de dinamizar o poder criativo da 
organização, do qual depende por força da atividade que 
exerce, procurando, desse modo, inovação diferenciadora;

3. A implementação de uma política/estratégia de “Felicidade 
organizacional” pressupõe a existência de um conjunto 
variável de condições mínimas que permitam alicerçar 
níveis superiores de competitividade e diferenciação;

4. Há, no entanto, um fator absolutamente determinante 
para que se implemente este tipo de estratégia: a vontade/
sensibilidade da gestão de topo que reflete, frequentemente, 
a natureza do líder;

5. A construção da Felicidade “organizacional” é um 
processo temporal, normalmente de médio ou mesmo de 
longo prazo, que gera vantagens competitivas ao nível da 
produtividade e motivação, da criatividade, da inovação, 
da satisfação, da flexibilidade, do reduzido absentismo, 
da baixa rotatividade dos recursos humanos, da fixação de 
valores, da crescente notoriedade e confiança na marca, do 
sentido de pertença e do compromisso com a empresa;

6. Em Portugal, a prática da “Felicidade organizacional” 
está normalmente associada a empreendedores visionários 
(Bruno Janz e Delta Cafés), embora já existam gestores 
que a utilizam com sucesso como instrumento inovador de 
gestão (Novabase);

7. Em termos quantitativos, foi calculado o VAB unitário 
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(VABu) de todas as empresas em estudo, tendo-se 
evidenciado a maior produtividade do fator trabalho da 
Bruno Janz (15.833,33€).

Depois de aprofundar a história e a evolução da Economia da 
Felicidade até aos dias de hoje, passamos então à construção da 
Pirâmide da Felicidade.



51

Capítulo 3

A Pirâmide da Felicidade
Imagine um iceberg

Facilmente se percebe que uma parte substancial não está visível; 
digamos que está submersa, mas sem essa estrutura submersa, 
rapidamente o iceberg desaparecia.
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O mesmo exercício poderá ser feito com uma árvore.

Uma das partes mais importantes da árvore também não se vê.
Sem a raíz e o tronco, os ramos e as folhas não se conseguiriam 

segurar.

Na Pirâmide da Felicidade temos também duas partes, uma parte 
“submersa” invisível, a parte interior (o eu) e uma parte visível (a 
parte relacional).

Tanto o iceberg como a árvore são criados ao longo de anos; ambos 
obedecem a uma estrutura que se tem de manter para que subsistam; 
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é difícil imaginar uma árvore virada ao contrário ou que o tronco 
não engrosse de baixo para cima.

Da mesma forma, não se consegue imaginar um iceberg virado ao 
contrário, sobre pena de desaparecer na água.

Uma pirâmide respeita exatamente os mesmos princípios (que o 
digam os antigos Egípcios). Deve ser construída a partir da base, 
sendo a base uma estrutura mais robusta que, depois, vai aligeirando, 
à medida que se caminha na construção até ao topo. Se queremos 
chegar ao topo, temos de ter a base bem firme e quanto mais alto 
quisermos construir a pirâmide mais robusta tem de ser a base.

Vamos então dividir a nossa Pirâmide da Felicidade: a parte 
imersa (o eu), a parte visível (o relacional), e finalmente o topo, que 
já determinámos (o estar bem) - numa árvore-de-natal seria a nossa 
estrela.

A parte imersa (o eu) é todo o trabalho que teremos de fazer 
internamente, o eu que é cada um de nós. Poderá demorar algum 
tempo, mas enquanto não conseguirmos ter todos os patamares do 
eu consolidados, não vale a pena passarmos para a parte visível, pois 
será uma questão de tempo para percebermos que as coisas não estão 
a funcionar. Podemos mesmo conseguir, por momentos, chegar ao 
patamar almejado, “estar bem”, mas será por pouco tempo, se as 
estruturas anteriores não estiverem consolidadas.

Uma das frases que interiorizei durante o meu percurso de 
investigação foi “se queres chegar rápido, podes ir sózinho, mas se 
quiseres chegar longe, vai acompanhado” (Provérbio Africano).

O percurso para o topo da Pirâmide precisa de paciência, precisa 
de partilha, precisa de reflexão; todos os patamares são fundamentais 
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para chegarmos ao topo, duma forma consolidada e duradoura. Só 
assim nos poderemos manter no topo durante períodos longos. Dessa 
forma, ainda que possamos, por vezes, cair até à base da pirâmide, se 
os patamares estiverem bem construídos, rapidamente voltaremos de 
novo ao topo, pois esse será o nosso estado natural.

Comecemos pela parte submersa da pirâmide.
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A Base da pirâmide - Gratidão

GRATIDÃO

ESTAR BEM

Segundo a literatura, gratidão é o ato de reconhecimento, de uma 
pessoa, por “alguém” que lhe proporcionou um benefício, um auxílio, 
um favor etc. Num sentido mais alargado, pode ser entendida como 
um agradecimento abrangente pelas situações e dádivas que a vida lhe 
proporcionou e ainda proporciona.

A psicologia demonstrou que indivíduos são mais propensos a 
experimentar a gratidão quando recebem um favor valioso dado pelo 
benfeitor, com intenções benevolentes, e dado gratuitamente (e.g. 
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Barra-Tal, Barra-Zohar, Greenberg, & Hermon, 1977; Graham, 1988; 
Alameda & Anderson, 1976; Tesser, Gatewood, & Motorista, 1968).

Algumas pesquisas também sugerem que sentimentos de gratidão 
podem ser benéficos ao bem-estar emocional subjetivo (Emmons & 
McCullough, 2003).

A gratidão é, então, a base da nossa Pirâmide.

A cada segundo temos de ter presente que a nossa passagem 
pelo planeta terra é efémera, por isso, devemos agradecer por cada 
segundo que vivemos. Se fizermos uma retrospetiva às nossas vidas 
até ao momento da nossa fecundação, percebemos quanto somos uns 
“felizardos”.

A fecundação é o milagre da vida, simplesmente perfeito em cada 
detalhe. Cada vez que o homem ejacula, durante uma relação sexual, 
ele expele milhões de espermatozoides que, através da penetração, vão 
ser lançados na vagina da mulher, percorrê-la, passar pelo útero, entrar 
pelas trompas, até encontrar o ovulo maduro, que foi produzido nos 
ovários e que inicia seu caminho em direção ao útero.

O espermatozoide que encontra o óvulo primeiro é o que vai 
fecundá-lo. Imagina no teu caso qual foi o primeiro? Tu…

Apenas Um em 300 milhões de espermatozoides consegue 
fecundar o óvulo, na criação de um novo ser humano. Todos os que 
nos rodeiam foram esse espermatozoide vencedor, numa corrida 
por caminhos incríveis até chegar ao útero, entre 300 milhões de 
espermatozoides semelhantes.
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Como é possível não sermos uns vencedores? Como é possível, depois 
de todo o percurso feito, alguns dos que nos rodeiam não viverem a 
vida intensamente. Como é possível não sermos gratos?

Temos de ser permanentemente gratos pelo nosso percurso, por 
tudo o que fizemos e já conseguimos e se alguns ainda não perceberam 
isso, depois de ler este livro vão perceber porque é que algumas pessoas 
nunca conseguem estabilidade, porque é que as suas vidas são como 
uma montanha russa, feitas de altos e baixos.

Lanço-lhe um desafio. Imagine que pode voltar atrás na sua vida 
e pode retirar um acontecimento qualquer que por alguma razão não 
tenha gostado. Todos nós, rapidamente, teremos vários. Mas, como 
sabe, daí para a frente tudo na sua vida mudará, para melhor ou para 
pior. Se esse acontecimento foi em criança, eventualmente poderá 
originar não ter conhecido a seguir o seu marido ou mulher, e não ter 
tido os filhos que tem atualmente. Está disposto a fazer essa mudança?

Hoje, no seu caminho para casa ou para o emprego, decidir ir pelo 
caminho habitual ou ir por outro poderá fazer toda a diferença no seu 
futuro. E o seu futuro fará alterar o futuro dos seus amigos, familiares, 
etc. Já pensou nisso?

Já pensou naquelas pessoas cheias de projetos de vida, que saem de 
manhã para trabalhar e não voltam a casa porque um acidente lhes 
tirou a vida.

Há uns meses, um helicóptero em serviço do INEM, em Portugal, 
depois de deixar um doente no hospital, ao regressar à base, chocou 
contra um poste de comunicações e despenhou-se. Morreram todos 
os ocupantes; todos cheios de projetos de vida, com famílias e amigos 
fantásticos que esperavam o seu regresso e que não tiveram sequer 
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hipótese de se despedir deles em vida. É duro, mas é a vida.
Percebe a importância da gratidão no nosso dia-a-dia. Perdoe-me 

a dureza no discurso, mas é importante que a base da pirâmide fique 
bem segura.

Costumo dizer aos meus amigos, há expressões MáGICAS em 
Português que temos e devemos utilizar mais vezes e várias vezes por dia.

Obrigado; Com licença; Desculpe; Por favor e Bom-dia.

São expressões que podem fazer toda a diferença no seu dia-a-dia e em 
todos aqueles com quem partilha o dia. Voltaremos à utilização dessas 
palavras mais à frente. Para já retenha a palavra Obrigado, e utilize 
sempre que precisar. O seu preço é muito reduzido, se compararmos 
com os benefícios que podemos ter da sua utilização.

Pode estar a pensar neste momento: “mas eu utilizo”. Sim, claro, 
mas tenho a certeza que pode utilizar mais vezes. Obrigado não 
tem necessariamente de ser dito em voz alta e a alguém. Pode dizer 
simplesmente para o seu Eu e para o Deus em que acredite. Pode ser 
simplesmente um acenar de cabeça com um sorriso na cara, quando 
alguém lhe concede a passagem no trânsito ou na entrada dum 
elevador. Pode ser no seu local de trabalho no contato diário com os 
seus colegas de trabalho, com os clientes ou fornecedores. Há imensas 
razões para usar e abusar da palavra Obrigado.

Agradecer pelo que somos, pelo que temos, por existirmos, é razão 
suficiente para todos os dias alimentarmos a base da nossa Pirâmide. 
E vai ver que, à medida que a base da Pirâmide cresce, só porque 
começou a utilizar mais a palavra Obrigado, você vai sentir-se melhor. 

Aqui começa uma das etapas do treino.
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A base da Pirâmide só ficará consolidada quando for tão natural 
agradecer como respirar.

Depois disso, vai dar por si a falar com entusiasmo de Gratidão com 
os seus amigos, do que significa a palavra Gratidão, e vai sentir algo 
de estranho quando perceber que, ao seu redor, continuam a existir 
pessoas que não são gratas.
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O 2º patamar da Pirâmide - A Aceitação

GRATIDÃO

ACEITAÇÃO
(NÃO CONTROLO)

ESTAR BEM

Este é um patamar complexo.

Se quiser pode interromper a leitura, relaxar e pensar sobre a base; 
vai precisar para perceber o contexto deste patamar.

Retomando o fatídico desastre do helicóptero do INEM; como é 
que devem ter reagido as famílias quando souberam do acidente que 
tirou a vida dos seus familiares?
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Se parar para pensar, facilmente percebe que, daqui a pouco, pode 
ser a sua vez. Desde que nascemos estamos, a todo o momento, 
na iminência de morrer. Ninguém gosta de pensar nisso, ninguém 
gosta de pensar e muito menos falar da morte. Nunca ninguém está 
preparado para morrer e, como diria o nosso saudoso Raul Solnado, 
“Aqui jaz Raúl Solnado ainda que contrariado”.

Esta abordagem à morte, porquê?

Porque temos de perceber que não controlamos 99% das coisas que 
acontecem no dia-a-dia. Temos uma perceção errada que controlamos 
tudo à nossa volta, mas não é verdade. Naturalmente, temos de 
planear, temos de programar as coisas para o dia seguinte, temos 
de ter objetivos a médio e longo prazo e trabalhar para os alcançar, 
temos de ter sonhos, mas paralelamente temos de ter a noção que não 
controlamos a maior parte das coisas que acontecem à nossa volta.

De um momento para o outro, tudo muda; todos os planos “vão por 
água abaixo”. Uma reunião importantíssima para fechar um negócio 
fundamental para a empresa, rapidamente passa para segundo plano, 
se recebermos um telefonema da escola do filho a informar que ele 
foi para o hospital. Um acidente na autoestrada que nos obriga a ficar 
retidos sem podermos fazer nada e faz com que percamos um voo, 
importantíssimo, para ir de férias.

Todos nós já assistimos ao trânsito que não avança na autoestrada e 
ao desespero das pessoas no interior dos seus automóveis, condutores 
tresloucados na tentativa de recuperar o tempo perdido ou o atraso 
a sair de casa. E os acidentados? Esses não irão a lugar algum e a sua 
eventual pressa passou para outro plano.

Enfim, são imensos os casos.
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Daí a importância do 2º patamar - a Aceitação.
A Aceitação daquilo que não conseguimos controlar.

Se este patamar estiver interiorizado, sempre que surgir algo 
inesperado o que vai perguntar é: poderia eu ter feito alguma coisa 
para evitar o que aconteceu? Na generalidade das vezes, a resposta 
é não. Poderia a família dos profissionais que faleceram na queda do 
helicóptero do INEM ter feito alguma coisa para evitar a tragédia?

Claro que não.

Todos nós conhecemos várias pessoas que perderam entes queridos 
e tiveram grandes dificuldades em ultrapassar esses momentos. Alguns 
nunca chegam a ultrapassar e continuam a viver como se tivessem 
morrido, juntamente com a pessoa que morreu.

Seria isso que a pessoa que morreu desejaria? Claro que não.

Por isso, este segundo patamar é tão intenso.

Não é fácil aceitar acontecimentos como a morte de entes queridos, 
mas se tivermos sempre presente a perceção que não controlamos 
a maior parte das coisas que acontece à nossa volta, ajudar-nos-á a 
entender melhor as situações e a aceitar aquilo que não podemos 
controlar.

Da próxima vez que uma fila de trânsito o impedir de chegar a 
horas a um compromisso, lembre-se que nada podia fazer para evitar, 
por isso, descontraia, ligue para o local onde tinha o compromisso 
e, simplesmente, avise as pessoas que vai chegar atrasado. E se não 
compreenderem, ofereça-lhes este livro.
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Já agora, não se esqueça de agradecer, pois podia ter sido você o 
condutor da viatura acidentada e estar, nessa hora, a caminho do 
hospital sem ter a possibilidade de avisar que iria chegar atrasado.

Quer fazer uma pausa? Ou está preparado para passar ao último 
patamar invisível da Pirâmide?
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O 3º patamar da Pirâmide - Doação

GRATIDÃO

ACEITAÇÃO
(NÃO CONTROLO)

DOAÇÃO

ESTAR BEM

Este patamar evolui, ou devia evoluir, com a idade. Infelizmente, tal 
não acontece com a maior parte das pessoas.

Quando crianças, o normal será querer receber muito mais do que 
se dá. As crianças têm grande dificuldade em partilhar os brinquedos 
e, muito menos, dar algum dos seus brinquedos. Por vezes, vemos os 
pais a educar os seus filhos para partilharem os brinquedos com os 
seus amigos e, mais tarde, ensinam-nos a darem os seus brinquedos e 
roupas que já não usam às crianças mais desfavorecidas. Alguns pais 
ainda sugerem aos filhos comprarem brinquedos novos que gostem, 
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com o seu dinheiro, mas para dar aos seus amigos e outras crianças 
com menos possibilidades.

No fundo, este patamar é um caminho.

1 - Querer receber sem dar nada em troca, ou seja, gostar mais de 
receber do que de dar.

2 - Receber, mas dar algo em troca, ou seja, gostar tanto de dar 
como de receber.

3 - Dar sem querer nada em troca, ou seja, gostar mais de dar do 
que de receber.

Este último estado, parece estranho; algumas pessoas dizem que não 
acreditam que haja pessoas que gostem mais de dar do que receber.

Podemos aplicar, neste último estado, a palavra Doação. Este é o 
terceiro patamar da Pirâmide da Felicidade e, por isso, se almeja o 
topo da pirâmide, saiba que praticar o ato de Doação é fundamental.

Não tem, necessariamente, a ver com questões materiais como dar 
dinheiro ou bens.

Por vezes, a disponibilidade para escutar é bem mais importante do 
que os bens materiais. Que o digam as pessoas mais velhas que vivem 
sózinhas. O seu escape é ir para os centros de saúde pois, a maior parte 
das vezes, é lá que encontram outras pessoas na mesma situação.

Quanto não valerá a escuta ativa dum médico, quando recebe um 
doente mais velho.

Arrisco-me mesmo a dizer que, se os médicos tivessem mais 
tempo e ouvissem mais as pessoas, reduziríamos imenso a receita de 
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medicamentos. Muitas dessas pessoas eram tratadas com uma simples 
escuta ativa e uma conversa tranquila. Não estou, com isto, a querer 
dizer que os médicos não são bons profissionais; quero dizer é que 
têm pouco tempo para ouvir as pessoas.

Mas a Doação tem de ser pura e desinteressada.

Todos nós já assistimos a pessoas que dão, mas simultaneamente querem 
que todos saibam que eles deram. Isso já não é doação pois, em troca, 
pretendem publicidade. O anúncio da doação não tem de ser pedido ou 
exigido como contrapartida de quem faz a doação, mas é aceitável que 
quem recebe sinta que deve agradecer, e agradecer publicamente.

É tão importante o agradecimento de quem recebe (gratidão) como a 
não exigência de publicidade de quem dá (doação).

O termo doação também evoluiu ao longo do tempo. Na Idade Média, 
o termo “doação” era aplicado quando era atribuído um dote por ocasião 
do casamento da filha  (de um rei ou de alguém considerado muito 
importante)  ou como recompensa por serviços prestados no âmbito dos 
laços de vassalagem, por exemplo, o auxílio na guerra. Curiosamente, foi 
isso que aconteceu com a doação do Condado Portucalense feita por 
D. Afonso VI ao Conde D. Henrique de Borgonha quando este casou 
com a filha ilegítima dele, rei de Leão, D. Teresa, como recompensa por 
«serviços» prestados na luta contra os mouros.

No trabalho que desenvolvi no acompanhamento da comunicação 
do Ministério da Felicidade dos EAU e Dubai, percebi o empenho do 
Governo quando decretou o Ano de 2017 como o Ano da Doação e 
publicou o texto, que reproduzo abaixo, da autoria do Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan:
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“Irmãos e irmãs,
Gostaria de enviar essas palavras para o povo dos Emirados 

Árabes Unidos, declarando 2017 como o “Ano da Doação”.
O que queremos do Ano da Doação? E qual é a dádiva 

que estamos ansiando? E como os EAU podem se beneficiar 
com o Ano de Doação? E o que cada um de nós pode oferecer 
a si mesmo e à sua sociedade?

Doar não são apenas doações ou caridade, mas o dar 
real e fazer a diferença. Diferença na vida de um homem, 
da sociedade ou do progresso de um país. Este é o doar 
que eu aprendi do Shaikh mais velho Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan. Deixou-nos a moral, construiu-nos o país e 
dedicou a sua vida. Ele passava dia e noite, não deixava 
pedra sobre pedra, tomava cada estrada e usava cada hora 
criando uma diferença na vida das pessoas. Este é o dar que 
queremos. Cada indivíduo, governo ou instituição privada, 
empresário e jovem pode perguntar-se: Como podemos fazer 
a diferença?

Dar é o instinto que Deus criou em nós. Não é difícil para 
nós dar e fazer a diferença. Todo pai pode perguntar-se o 
que pode fazer pela sua família este ano. Cada mãe pode 
fazer uma grande diferença na sua família, no seu bairro 
ou na sua comunidade. Cada filho pode perguntar-se o que 
ele pode fazer pelo seu pai e mãe e fazer a diferença nas suas 
vidas. Dar é fácil. Alimentar os pássaros é dar, sorrir para o 
próximo é dar. Ser um oficial é fazer as pessoas felizes e ser 
gentil com eles, enquanto a implementam as leis está dando 
a eles.

O nosso ambiente requer muita doação, como a limpeza 
de nossas praias, desertos e cuidar das árvores, e ser gentil 
para com aqueles que vivem aqui. Neste ponto vem o papel 
do voluntariado. Então, voluntário por uma hora, um dia 



68

ou uma semana. Voluntários e fazer a diferença na sua 
comunidade.

O homem gasta sua vida completamente para aproveitar 
as suas capacidades e aumentar os seus bens, mas pode 
encontrar o significado real da vida somente quando 
começa a dar àqueles que merecem. Muitos empresários são 
conhecidos pela sua filantropia. Então, espero que o resto 
faça a mesma pergunta: Como podemos fazer a diferença?

Vamos trabalhar no apoio àqueles que querem fazer a 
diferença. Há oportunidades para eles, como a adoção de 
um lar para deficientes, o cuidado de idosos, a construção de 
uma clínica ou um centro de saúde, iniciando educação ou 
doações de saúde ou lançando iniciativas de conhecimento, 
ambientais ou humanitárias. Conheço alguns empresários 
que transcenderam essas obras. Não exclui os empresários 
expatriados, que fazem a diferença nos Emirados Árabes 
Unidos.

Para as nossas instituições governamentais, eu digo que 
todo o seu trabalho está na doação. E abram suas portas 
aos voluntários. Criar oportunidades para dar e entrar em 
parceria com o setor privado. Flexibilizar as regras para 
aqueles que querem fazer o bem. Recompensar aqueles que 
querem fazer uma diferença positiva.”

Não posso deixar de sublinhar:

O homem (…), pode encontrar o significado real da vida 
somente quando começa a dar àqueles que merecem…
Então, espero que faça a mesma pergunta: 

Como podemos fazer a diferença?
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É fácil de perceber quando alguém ou alguma organização ou governo 
está a fazer a coisa certa.

Então, o que devemos interiorizar sobre este patamar do Eu é, 
precisamente, como podemos fazer a diferença.

Certamente que, depois de ter interiorizado o patamar 1 - Gratidão e 
o patamar 2 - Aceitação, estará preparado para interiorizar o 3º patamar 
- Doação e, dessa forma, poder fazer a diferença na vida das outras 
pessoas, mas, essencialmente, na sua vida e na sua Pirâmide da Felicidade.

Como dá para perceber pode demorar algum tempo a interiorizar como 
são fundamentais estes três patamares do Eu. Percebe-se, também, a razão 
do insucesso de várias pessoas que têm tudo para “estarem bem”, mas não 
conseguem porque lhes falta perceber a lógica dos patamares da Pirâmide.

Curiosamente, quando terminei o estudo e a reflexão sobre estes três 
patamares (a base do Eu) da Pirâmide, percebi que são estes os três pilares 
que, duma forma “subtil”, estão na base da criação de qualquer uma das 
religiões que conhecemos, só que de uma forma mais direcionada para o 
Deus de cada uma dessas religiões, senão vejamos:

Relativamente à Gratidão, por exemplo, a Igreja Católica sublinha 
que “a vontade de Deus é que sejamos agradecidos por tudo aquilo que Ele 
nos dá”; refere, ainda, que “qualquer pai fica feliz quando o seu filho lhe 
agradece por alguma coisa. Deus também é assim, Ele alegra-se quando 
reconhecemos a sua ação nas nossas vidas.” Por outro lado, destaca que 
“mesmo que as coisas não estejam correndo como nós queremos, sempre 
temos motivos para agradecer a Deus!”

Se atentarmos em alguns dos versículos da Bíblia, também podemos 
perceber a importância do ato de Gratidão: “Deem graças em todas 
as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo 
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Jesus.” (Tessalonicenses 5:18) ou “Antes de tudo, recomendo que se 
façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens.” 
(Timóteo 2:1).

Relativamente à Aceitação, algumas das religiões começam pela 
aceitação incondicional do seu Deus (único). A igreja Católica acredita 
no monoteísmo, que é a crença na existência de um Deus único. Para 
os católicos Deus é o criador de todas as coisas e consegue intervir na 
História, sendo alguns dos seus atributos divinos mais importantes a 
omnipotência, a omnipresença e omnisciência.

Além desses atributos, Deus também é fortemente referido no Novo 
Testamento como sendo “a própria Verdade e o próprio Amor: Deus ama, 
perdoa e quer salvar todas as pessoas e estas podem estabelecer uma relação 
pessoal e filial com ele, através da oração”. Percebe-se, dessa forma, que 
é pela vontade de Deus que os humanos, em determinada altura das 
suas vidas, deixam de viver e, da mesma forma, se entende e se aceitam 
as catástrofes que, por vezes, surgem no Planeta Terra. A nós humanos, 
cabe-nos aceitar e perceber que tudo tem uma razão para acontecer.

Por fim, relativamente à Doação, as diversas religiões tratam este 
patamar duma forma particular e muito ligada ao Amor. Consideram 
a doação como uma forma de colocar a fé em prática referindo que, 
quem doa seu dinheiro, os seus bens ou o seu tempo, mostra o amor 
de Deus. No ato dos Apóstolos 20:35 pode-se ler: “em tudo o que fiz, 
mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, 
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: ‘Há maior 
felicidade em dar do que em receber”.

Na essência, a base submersa da “Pirâmide da Felicidade” retrata 
os três patamares - Gratidão, Aceitação, Doação - de uma forma mais 
terrena, mais ligada a cada um de nós enquanto habitantes do planeta 
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terra e responsáveis por cada um dos nossos atos, sem, contudo, 
colocar qualquer questão na religião e credo de cada um dos leitores.

De qualquer forma, seja qual for a sua religião ou credo, estes 
patamares da Pirâmide só reforçam a importância de cada um deles na 
construção da nossa Felicidade.

Passemos agora para a parte visível da Pirâmide - a parte relacional.
Ainda que existam somente dois patamares, os mesmos desdobram-se 
em vários pequenos patamares.
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O 4º patamar da Pirâmide - Empatia

GRATIDÃO

ACEITAÇÃO
(NÃO CONTROLO)

DOAÇÃO

EMPATIA

ESTAR BEM

A Empatia representa a capacidade para sentir o que sentiria 
uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada 
por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, 
procurando experimentar, de forma objetiva e racional, o que sente 
outro indivíduo. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, o 
que ajuda a compreender melhor o comportamento, em determinadas 
circunstâncias, e a forma como o outro toma as decisões.

A Empatia permite que as pessoas se ajudem e apoiem umas às 
outras. Está intimamente ligada ao altruísmo - amor e interesse pelo 
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próximo - e à capacidade de ajudar.

Empatia tem origem no termo grego empatheia, que significava 
“paixão”; a empatia pressupõe uma comunicação afetiva com outra 
pessoa e é um dos fundamentos da identificação e compreensão 
psicológica de outros indivíduos.

A Empatia é diferente da simpatia; a simpatia indica uma vontade 
de estar na presença de outra pessoa e de agradar-lhe, a empatia faz 
nascer uma vontade de compreender e conhecer outra pessoa.

Roman Krznaric defende que se pode cultivar empatia ao longo das 
nossas vidas e usá-lo como uma força radical para a transformação 
social e, refere ainda, que a empatia começou a fazer parte do dicionário 
de cientistas e líderes empresariais, especialistas em educação e ativistas 
políticos.

No final, a questão que fica é: então como posso expandir o meu 
próprio potencial empático?

A Empatia não é apenas uma maneira de ampliar os limites do seu 
universo moral. De acordo com as novas pesquisas, é um hábito que 
podemos cultivar para melhorar a qualidade de nossas próprias vidas.

Todos nós já ouvimos dizer “faça aos outros o que gostaria que lhe 
fizessem a si”. Nada mais errado. Concordo com George Bernard 
Shaw que defende uma outra perspetiva: “Não faça aos outros o que 
gostaria que lhe fizessem a si, pois eles podem ter gostos diferentes.” Então, 
a Empatia será descobrir esses gostos.

Para aquelas empresas e gestores que ainda utilizam a frase
“nós tratamos os nossos clientes como gostamos de ser tratados”, é importante 
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refletir sobre a nova proposta de atuação, com base na Empatia…

Pesquisas em sociologia, psicologia e história, revelam como podemos 
tornar a empatia uma atitude e uma parte das nossas vidas diárias e 
assim melhorar a vida de todos ao nosso redor. Nos seus estudos, o 
investigador Roman Krznaric, detetou alguns dos hábitos das pessoas 
altamente empáticas! Deixo aqui as que considero mais relevantes:

- Cultivar a curiosidade sobre estranhos

Refere que as pessoas altamente empáticas demonstram uma grande 
curiosidade sobre as outras pessoas. Com facilidade iniciam conversas 
com estranhos no autocarro, no café, etc. Essas pessoas mantêm a 
curiosidade natural que todos nós tivemos quando crianças, mas que, ao 
longo dos anos fomos perdendo, porque a sociedade nos condicionou.

A curiosidade expande a nossa empatia, quando falamos com pessoas 
fora do nosso círculo social habitual, encontrando vidas e visões de 
mundo muito diferentes das nossas. A curiosidade é boa para nós.

Também o “guru” da felicidade e da positividade, Martin Seligman, 
identifica a empatia como uma força de caráter-chave que pode aumentar 
a satisfação com a vida.

Então a sugestão é: seja curioso. Prepare-se para o desafio de conversar 
com um estranho todas as semanas. Tudo que requer é coragem.

- Desafiar preconceitos e descobrir semelhanças

Todos nós temos pressuposições sobre os outros e usamos rótulos 
coletivos; por exemplo, muitos consideram os muçulmanos uma 
ameaça à paz, nos seus Países, o que nos impede de olhar para o 
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interior dessas pessoas.

As pessoas altamente empáticas, desafiam esses preconceitos, 
preferem procurar o que os une e não o que os separa.

Roman Krznaric conta um episódio da história das relações raciais 
dos EUA e ilustra como isso pode acontecer:

Claiborne Paul Ellis nasceu numa pobre família branca 
em Durham, Carolina do Norte, em 1927. Achando difícil 
sobreviver trabalhando numa garagem e acreditando que os 
afro-americanos eram a causa de todos os seus problemas, ele 
seguiu os passos do seu pai e juntou-se ao grupo “Ku Klux 
Klan”.

Em 1971, ele foi convidado - como cidadão local 
proeminente - para uma reunião comunitária de 10 dias, 
para enfrentar as tensões raciais nas escolas, e foi escolhido 
para chefiar um comité diretor com Ann Atwater, uma 
ativista negra que ele desprezava.

Mas, trabalhar com ela alterou os seus preconceitos sobre 
afro-americanos. Ele viu que ela compartilhava os mesmos 
problemas de pobreza do que os seus. “Eu estava começando 
a olhar para uma pessoa negra, apertar a mão dela e vê-
la como um ser humano”, lembrou da sua experiência no 
comité. “Era quase como nascer de novo.” Na noite final do 
encontro, ele ficou na frente de mil pessoas e rasgou seu cartão 
de sócio da Klan.

Mais tarde, Ellis tornou-se um líder sindical de um 
sindicato cujos membros eram 70% afro-americanos. Ele e 
Ann permaneceram amigos para o resto das suas vidas. Pode 
não haver melhor exemplo do poder da empatia para superar 
o ódio e mudar nossas mentes.
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- Experimente a vida de outra pessoa

Se acha que escalar montanhas, saltar de um avião ou praticar asa-
delta são desportos radicais, precisa tentar a empatia experiencial, o 
mais desafiador - e potencialmente recompensador - de todos eles. As 
pessoas altamente empáticas expandem a sua empatia vivendo uma 
experiência direta da vida de outras pessoas, colocando em prática o 
provérbio nativo-americano: «caminhe uma milha nos mocassins de outro 
homem, antes de criticá-lo».

Cada um de nós pode conduzir as suas próprias experiências. Se é 
religioso pode tentar perceber como são as outras religiões, frequentando 
os cultos de fé diferentes dos seus. Se você é ateu, pode optar por passar 
as suas próximas férias vivendo e voluntariando-se numa aldeia de um 
país em desenvolvimento ou numa associação local.

Siga o caminho sugerido pelo filósofo John Dewey que disse: «toda a 
educação genuína acontece por meio da experiência».

Não se esqueça, “o caminho faz-se caminhando”. O importante é 
perceber as ferramentas, interiorizar e partir à experiência. Algumas 
ferramentas fundamentais da empatia são muito simples.

Recorde-se também das expressões MáGICAS que temos e devemos 
utilizar mais vezes e várias vezes por dia.

Obrigado; Com licença; Desculpe; Por favor e Bom dia.

Repito. São expressões que podem fazer toda a diferença no seu
dia-a-dia e em todos aqueles com quem partilha o dia.

Para não se esquecer, eu dou uma ajuda.
Cada expressão ou palavra corresponde a um dos seus dedos da sua 
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mão, direita por exemplo.

Agora é só fazer o batismo de cada um dos seus dedos com cada uma 
das palavras ou expressões; depois cada um dos seus dedos vai fazê-lo 
lembrar sempre que for oportuna a utilização da palavra certa.

A palavra Obrigado(a), cuja abordagem já foi apresentada no 
patamar da Gratidão, quanto mais a utilizar, melhor.

Para além de passar a utilizar mais vezes, vai ficar mais desperto para 
a dificuldade que a generalidade das pessoas tem na sua utilização.

É curioso, mas é verdade.

Pessoalmente uma das palavras que sinto que tem mais impacto
é “Bom dia”.
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Nem imagina o impacto que ela tem nas outras pessoas, sobretudo 
em Portugal, onde a saudação foi deixando de ser um hábito.

Logo de manhã, dá-me um prazer imenso saudar as pessoas com 
quem me cruzo com um “Bom dia”. A generalidade retribui ainda 
que algumas com grande “espanto” como quem diz: “será que o 
conheço de algum lado?”. Não importa, importante é que alterei o 
estado dessas pessoas para melhor. Sinto que algumas só acordaram 
naquele preciso momento.

Há uns dias, numa das voltas matinais de bicicleta que faço com 
amigos, ia a conversar com o meu amigo Nuno Loureiro sobre o 
tema do “Bom dia” e aconteceu um episódio interessante. Quando 
nos aproximámos duma passadeira em que ia a passar uma família, 
ao invés de pararmos, fomos abrandando e percebemos, pela reação 
da família, que lhes causou algum desconforto (sim, porque alguns 
ciclistas ainda são vistos, na estrada, como intrusos).

Rapidamente, eu e o Nuno aplicámos a nossa saudação habitual, 
“Bom dia”, de uma forma alegre e cordial e a reação da família não 
se fez esperar. A resposta foi “Bom dia” e complementaram, “bom 
passeio para vocês”.

Curioso, sentiram-se bem e demonstraram. É a tal Empatia.

Por vezes, fazemos esse exercício quando circulamos por ciclovias 
partilhadas com peões e o resultado é idêntico. A generalidade das 
pessoas retribui, ainda que se perceba que algumas ficam na dúvida se 
nos conhecem.

Resta abordar as palavras “Com licença; Desculpe e Por favor”.
Com certeza que saberá onde aplicar estas palavras. Algumas pessoas 
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acham que pedir licença, pedir desculpa ou pedir por favor, 
as diminui. Acredite que não. Para além de ser uma prova de “boa 
educação”, as pessoas que as ouvem percebem o seu significado, se for 
sentido, e vão agradecer.

Isto aplica-se, também, a quem tem funções de chefia. Não é por 
chefiar que não pode ou deve utilizar a palavra “por favor”, sempre 
que solicita alguma coisa a um dos seus subordinados.

A palavra “desculpe”, por exemplo, tem uma grande força 
apaziguadora. Por vezes os ânimos exaltam-se, mas basta uma das 
partes pedir “desculpa”, reconhecendo que alguma coisa não correu 
bem, e o ambiente fica logo mais relaxado.

Por fim, “com licença”, por exemplo, para passar ou para falar, tem 
um impacto imenso nas relações e permite atingir os nossos objetivos 
(passar ou falar) de uma forma cordial e sem constrangimentos.

Agora, é só treinar.

Vai perceber ainda melhor a importância da empatia, quando 
explorarmos o último patamar da Pirâmide da Felicidade: os 5 
Sentidos.
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O 5º patamar da Pirâmide -
Os 5 Sentidos

GRATIDÃO

ACEITAÇÃO
(NÃO CONTROLO)

DOAÇÃO

EMPATIA

5 SENTIDOS

ESTAR BEM

Em março de 2018, na cerimónia do Dia da Universidade Lusófona 
do Porto, durante a minha intervenção dirigida aos estudantes 
que terminaram os seus cursos, como representante dos Antigos 
Estudantes, tive a oportunidade de abordar o quinto pilar da Pirâmide 
da Felicidade - os 5 Sentidos.

O impacto foi muito interessante.
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Mas, então, porque é que os 5 Sentidos são importantes na Pirâmide 
da Felicidade?

O corpo humano possui cinco sentidos:

a Visão; a Audição; o Olfato; o Paladar e o Tato.

Eles fazem parte do sistema sensorial, responsável por enviar as 
informações obtidas para o sistema nervoso central que, por sua vez, 
analisa e processa a informação recebida.

Algumas pessoas ainda consideram um “sexto sentido” referindo-se 
à perceção extrassensorial, muitas vezes pautada pela espiritualidade. 
Também é frequente referir que as mulheres possuem o sexto sentido 
mais apurado.

O desafio dos 5 Sentidos é treinarmos os vários sentidos como se 
tivéssemos perdido um deles. No fundo, será afinar ao máximo cada 
um deles.

 Acompanhe-me neste percurso de afinação de cada um dos sentidos.

- VISãO

Na visão, a sugestão é fazer um pequeno ajustamento de forma a ir 
para além do ver: Observar. Que lhe parece?

Existem diferenças, certo? Não vamos a um museu ver quadros, mas 
observar, admirar, etc.

É isso que temos de começar a fazer mais vezes. Parar e observar. 
Observar tudo o que se passa à nossa volta. Admirar a beleza da 
natureza, a beleza dos locais onde passamos ou passeamos, etc.
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O que interiorizarmos, fará toda a diferença na Pirâmide da 
Felicidade.

- AUDIçãO

Relativamente à audição, ao invés de ouvir podemos escutar.
Não é por acaso que nas passagens de nível dos comboios o aviso que 
aparece é: Pare, escute e olhe. Faz sentido.

É este escutar que faz toda a diferença nas relações. Alguns chamam, 
“escuta ativa” - ativa porque a pessoa que está a falar deve sentir que 
você está com atenção e envolvido. Mas escutar não se resume às 
relações. Pode escutar os sons da natureza ou pode “escutar” o seu 
corpo. Já agora, há quanto tempo não faz exames de diagnóstico?

Curiosamente, há pessoas que se preocupam mais com os seus 
automóveis do que com elas próprias. A maioria cumpre rigorosamente 
as instruções e as datas das revisões do seu automóvel, mas, relativamente 
ao seu corpo, facilita. E é fácil perceber que a atenção com o nosso 
corpo é fundamental na Pirâmide da Felicidade.

- OLFATO

Este é um dos sentidos menos trabalhados. Quantos estímulos de 
odor um ser humano pode distinguir? Pesquisadores da Rockefeller 
University, de Nova Iorque, envolveram num estudo 26 participantes 
voluntários, de 20 a 48 anos, todos leigos no assunto, e sem treino 
especial, nenhum especialista em vinhos ou em perfumes, por exemplo.

Os cientistas utilizaram 128 moléculas odoríferas em diferentes e 
únicas combinações. Assim, foram produzidos diversos aromas, como 
resultado da mistura de 10, 20 ou até mesmo 30 dessas moléculas.

A pesquisa apontou para uma estimativa de quantos aromas distintos 
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um nariz humano pode detetar. O resultado foi impressionante: 
1.000.000.000.000. Um TRILIÃO de aromas! Este estudo ajuda a 
ciência a evoluir no desafio de entender como é que o nariz e o cérebro 
trabalham em equipa, para processar odores.

Cada ser humano possui cerca de 400 recetores olfativos, mas duas 
pessoas aleatoriamente escolhidas não possuem os mesmos recetores. E 
essa é uma das explicações do porquê de as pessoas sentirem os aromas, 
inclusive dos vinhos, de maneiras tão diferentes.

Por aqui já pode imaginar o trabalho que ainda tem de fazer para 
desenvolver esse sentido.

- PALADAR

Este é um sentido muito peculiar. É fácil perceber as diferenças entre 
comer, provar, saborear, etc. Todos eles têm intensidades e ritmos 
diferentes e, claro, os resultados também são diferentes.

Tente saborear mais os momentos bons da vida. Isso permitir-
lhe-á reduzir o ritmo e aproveitar todos os momentos a sós ou em 
companhia.

- TATO

Por fim, o tato. Pode tocar ou sentir, sabendo que o resultado é 
diferente. No caso da Pirâmide da Felicidade, o tato extravasa o 
material.

Nas relações, o tato é fundamental. Tente perceber o momento e o 
contexto do diálogo antes de entrar em discussões fúteis. Da “discussão 
nasce a razão”, mas somente se valer a pena. As “palavras são como 
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as pedras, depois de atiradas, não voltam para trás”. Utilize o tato 
também nestas situações. Avalie o momento, com tato, e perceba se 
vale a pena participar em discussões sem sentido.

Existem imensas histórias da importância dos 5 sentidos na 
nossa vida daí se justifica a sua grande importância na Pirâmide da 
Felicidade.

Não resisto a contar mais uma história real.

O meu amigo Nuno, há uns anos, sofreu um acidente e ficou com 
queimaduras graves que o imobilizaram numa cama do hospital 
durante várias semanas, em isolamento total, sem permissão de visitas.

Quando conversávamos sobre o tema dos 5 sentidos e da sua 
importância, ele interiorizou o conceito e referiu-me: “É curioso que 
faz todo o sentido. Recordo-me que quando saí no hospital, após o longo 
período de internamento, na companhia da minha mulher e do nosso 
amigo comum o Jorge Castanheira, o que me recordo foi a sensação incrível 
de prazer da brisa fresca do ar na minha cara”.

Algo que para as outras pessoas é normal, para ele foi um momento 
especial que guardou na sua memória.

O nosso corpo é fantástico, temos é de conhecê-lo melhor.

Numa das páginas anteriores refletimos sobre a forma como fomos 
concebidos. Reflita, agora, sobre o nosso percurso até ao nascimento.

 Fomos criados num ambiente protegido onde nem sequer 
precisávamos de respirar, imagine-se (na barriga das nossas mães). 
Aproximadamente 9 meses depois da nossa conceção, retiram-nos 
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desse ambiente protegido, de um momento para o outro, sem a 
mínima preparação.

 Obrigam-nos, entre outras, a começar a respirar.

O nascimento entrega bruscamente o corpo da criança ao frio do ar 
ambiente, prelúdio das intempéries a que, doravante, ela terá de reagir 
por si mesma. É, aliás, desse choque que resulta o reflexo que lhe vai 
fazer encontrar o oxigénio diretamente na atmosfera. À sua ginástica 
respiratória virá juntar-se, algumas horas mais tarde, a ginástica 
intermitente da mamada. Agora, a satisfação das suas necessidades já 
exige um dispêndio de energia.

Mudança maior, não poderia haver. Curiosamente, algumas pessoas 
que todos conhecemos, dizem ter dificuldades em mudar ou em 
adaptar-se às mudanças. No mínimo é estranho.
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Construir o caminho
para a Felicidade

A complexidade do tema promete trazer imensos desafios. Cada um de 
nós terá de fazer o seu trabalho, em cada um dos patamares. Todos eles 
são importantes pois cada um contribui para o resultado final pretendido: 
Estar Bem.

Para cada um de nós, Estar Bem, tem caraterísticas diferentes e únicas; só 
assim se entende, por exemplo, que populações de países subdesenvolvidos 
refiram que estão bem. É estranho, mas corresponde à verdade.

Na impossibilidade de estarmos sempre bem, o objetivo é podermos 
estar bem a maior parte do tempo das nossas vidas! Além disso, não 
esqueça, pode treinar para estar bem e, se não o conseguir sozinho, em 
breve terá ajuda especializada.

Espero que este livro desperte em si algumas reflexões, mas essencialmente 
que lhe traga a motivação para fazer aquilo que o fizer sentir melhor, para 
consolidar os vários patamares da Pirâmide da Felicidade.

Não esqueça, então, que a base da Pirâmide, aquela onde se apoiam 
todos os outros pilares, é a Gratidão. Não se esqueça de agradecer pelo 
que é e pelo que tem.

O 2º patamar - é a Aceitação. Um patamar muito complexo que 
muitas pessoas não conseguem ultrapassar. Até pode tentar construir o 
pilar seguinte - a Doação, com sucesso, mas se o pilar da aceitação não 
estiver consolidado, dificilmente a sua Pirâmide se aguentará.
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O 3º patamar - a Doação, é o último “submerso”, o último que 
depende só de si e do seu interior. Neste patamar, lembre-se que doar 
é dar sem pedir nada em troca, é gostar mais de dar do que de receber. 
Pode parecer fácil, mas carece de insistência.

O 4º patamar - é o primeiro relacional, é o Pilar da Empatia.
Este pilar requer coragem, requer disponibilidade para ouvir e 
perceber os outros. Arrisque-se a conhecer mais pessoas. Neste pilar, 
vai dar muito jeito utilizar com frequência as 5 palavras ou expressões 
que referi num dos capítulos anteriores. Bom dia; Obrigado; Por 
favor; Desculpe e Com licença. Não poupe essas palavras, elas não se 
desgastam e vão ajudar imenso neste patamar da empatia.

O 5º patamar - Os 5 Sentidos. Neste patamar, no início poderá 
ter alguma dificuldade, mas rapidamente vai perceber que a afinação 
de cada um dos 5 sentidos só lhe trará coisa boas. Os seus amigos e 
familiares rapidamente vão perceber que alguma coisa está a mudar na 
sua vida.

E, por fim, a explicação da expressão “Estar bem”.

O topo da Pirâmide que todos pretendem alcançar, mas que a 
generalidade tem grande dificuldade em explicar.

Percebemos que cada um de nós pode “Estar Bem”, à sua maneira, 
mas também ficamos a saber que esse estado, que ocupa o topo da 
Pirâmide, precisa de estar bem alicerçado nos outros patamares.

Percebemos, também, o porquê de algumas pessoas terem dificuldade 
em experimentar esse estado, de uma forma duradoura. 
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O Estar Bem, de uma forma duradoura, carece dum alinhamento 
entre todos os patamares.

A Felicidade não é, por isso, o objetivo. A Felicidade é o caminho 
que nos leva ao topo da Pirâmide e nos permite dizer: “eu estou bem”.

Esse Estar Bem vai permitir encontrar o tal “sentido da vida”.

A sugestão agora é refletir sobre esta nova abordagem e, se fizer 
sentido para si, avançar, passo a passo, no ajustamento dos seus 
patamares, para que rapidamente encontre o “sentido da sua vida”, 
porque o ser humano nasceu para ser feliz.

Votos de muito sucesso!
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Notas finais

Não quero terminar este livro sem lhe deixar uma reflexão sobre a 
relação entre o conceito que referi “sentido da vida” ou como alguns 
autores preferem “propósito de vida” e o conceito “dor/prazer”.

O entendimento desta relação vai permitir-lhe duma forma simples 
interiorizar e simplificar o seu dia a dia e quem sabe mudar ou ajustar 
a sua vida.

A primeira grande diferença é que a “dor/prazer” tem um 
enquadramento de curto prazo e o “propósito de vida” tem um 
enquadramento de médio, longo prazo.

Ora partindo deste princípio, podemos então enquadrar as nossas 
tarefas do dia-a-dia com objetivos de curto prazo, proporcionando a 
dor ou prazer e as tarefas do dia-a-dia com objetivos de médio ou 
longo prazo contribuindo para o propósito ou o sentido da vida.

Como é evidente o equilíbrio entre essas várias tarefas, contribui e 
influencia a nossa Pirâmide da Felicidade.

No fundo sempre que executamos tarefas no dia-a-dia, seja 
trabalhar, ver televisão, praticar desporto, ir ao dentista, conviver 
com os amigos e família, saltar de paraquedas, ir ao futebol ou ver 
um espetáculo de música, por exemplo, podemos enquadrá-las como 
dor ou prazer ou como propósito ou sentido da vida.

Vou dar alguns exemplos:

Há quem trabalhe por prazer, e nesse caso nada melhor para a 
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Pirâmide da Felicidade. Mas também há infelizmente quem trabalhe 
porque tem de ser, denotando e suportando a tal dor. Para essas pessoas, 
só é possível suportar a dor do trabalho diário se essa tarefa fizer parte 
do sentido ou propósito de vida, ou seja, se trabalhar, permitir que 
no futuro essa pessoa possa alcançar determinados objetivos, como 
comprar algo que gosta, ou simplesmente educar os filhos, e então 
dessa forma a dor é justificável e suportável pois a Pirâmide da 
Felicidade é alimentada não com o prazer do curto prazo mas com o 
sentido ou propósito da vida no longo prazo.

Por outro lado, ver televisão, sair com os amigos, ou mesmo saltar de 
paraquedas, ainda que se perceba que os seus reflexos no médio longo 
prazo sejam diminutos, contribuindo por isso com muito pouco para 
o propósito de vida, ainda assim gera o prazer imediato que alimenta 
a Pirâmide da Felicidade.

Em resumo, tanto o prazer (curto prazo) como o sentido ou 
propósito de vida (médio longo prazo), alimentam a Pirâmide da 
Felicidade, por isso sempre que alguma tarefa ou missão não lhe dê 
prazer, ou lhe dê dor, pergunte a si próprio se essa tarefa contribui 
para o propósito ou o sentido da sua vida. 

Os atletas de alta competição por exemplo, são um bom exemplo; 
nem sempre treinam com prazer, muitas vezes sofrem imenso, desde 
lesões, desilusões com resultados, etc, mas sabem que a dor que sentem 
em alguns momentos faz sentido e suportam-na, porque têm objetivos 
para o médio ou longo prazo e isso alimenta a sua Pirâmide através do 
propósito ou do sentido para a sua vida.

Então sabendo destas condicionantes, o que temos de fazer é prestar 
atenção às nossas tarefas diárias e tentar equilibrar entre o curto prazo 
(prazer) e o médio e longo prazo (propósito de vida). Pode começar 
por fazer o seu auto diagnóstico dividindo as tarefas que tem num dia 
normal, em prazer ou dor, e se quiser ser mais especifico até pode 
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colocar a dor e o prazer que sente na execução dessas tarefas numa 
escala de 0 a 10.

Já sabe que as tarefas que colocou na coluna prazer quanto maior 
for a intensidade, maior a contribuição para a sua Pirâmide da 
Felicidade; quanto às tarefas que lhe provocam dor, tem de perceber 
se elas contribuem de alguma forma para objetivos futuros e por isso 
fazem parte do seu sentido ou propósito de vida (e contribuem dessa 
forma para a sua Pirâmide da Felicidade) ou se pelo contrário elas são 
simplesmente dor.

Se no seu caso encontrou algumas tarefas que só lhe provocam dor, 
provavelmente encontrou uma das razões que estão a interferir com 
a sua Pirâmide da Felicidade e, por isso, enquanto não conseguir 
resolver essa questão, terá dificuldade em manter com estabilidade o 
seu “Estar Bem”.

Naturalmente, a vida não é preta ou branca, existem imensos 
tons cinzentos entre o preto e o branco, temos é de perceber se nos 
conseguimos de alguma forma aproximar do estado que pretendemos, 
“Estar Bem” seja o que isso significar para cada um de nós.

O método para viver a vida de forma simples é ter confiança em 
si mesmo e nas suas escolhas.

Se precisar de ajuda ou algum esclarecimento, pode-me contatar 
para o email: diamantinojtribeiro@gmail.com

Durante o ano 2019, em parceria com a marca I Have The Power e 
com o seu fundador Adelino Cunha, iremos organizar vários eventos 
na área da Felicidade e Positividade, fica o convite. Pode consultar 
toda a informação em: www.ihavethepower.net.
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