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A PSICOLOGIA POSITIVA
Helena Marujo cresceu a ver o pai preocupar-se
com os outros e acarinhá-los, o que lhe trans-
mitiu a ideia de responsabilidade e respeito pe-
lo próximo. Tal como a mãe, que durante mui-
tos anos se dedicou ao voluntariado. E foi a di-
ficuldade que a mãe sentia em ser otimista em
relação à vida e ao futuro que ajudou a definir o
seu percurso profissional. A docente do Insti-
tuto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade de Lisboa começou desde cedo a

pensar como é que, através da ciência, se podia
viver a vida de uma forma mais positiva. Aos 60
anos, é uma das referências nacionais na área
da psicologia positiva e da felicidade.
Enquanto investigadora e professora nestes do-
mínios (gestão de conflitos e negociação, siste-
mas de recompensas e psicologia positiva). He-
lena considera que tinha de ter "coerência e inte-
gridade para concretizar" o que sabe que ajuda
as outras pessoas a terem vidas mais felizes. Por
isso, na sua vida enquanto mulher, mãe e profes-
sora, luta diariamente por se sentir bem. "E tenho
muitos momentos de felicidade", assegura. En-

contra-os, por exemplo, na construção de "uma
rede social positiva" com os outros, dos portei-
ros com quem se cruza aos familiares. "As pren-
das de Natal, por exemplo, são cartas de gra-
tidão, ou fins de semana, nos quais passamos
tempo juntos, rimos, choramos", exemplifica a

especialista, que foi membro da comissão exe-
cutiva do Instituto da Felicidade.
Outra fonte de felicidade é o trabalho com o ma-
rido, Luís Miguel Neto, com quem partilha gabi-
nete, aulas, investigação e livros. Ambos têm o
sentimento de que estão "a ajudar a transformar
o mundo". "Tenho uma vida dedicada ao ensi-
no, à investigação, a tentar levar a ciência às pes-
soas com uma linguagem simples eapelativa",
diz a investigadora do Centro de Administração e
Políticas Públicas, onde se pensa "como é que as
políticas podem levar felicidade às pessoas". J.e.


