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É já no próximo dia 23 de Feve-
reiro que a Secção Regional da
Madeira da Ordem dos Enfer-
meiros (SRRAM-OE) dá conti-
nuidade ao seu Ciclo de Confe-
rências 'Condições do exercício e
desenvolvimento profissional',
no Hotel Four Views Monumen-
tal (Lido).

'Felicidade, Saúde laborai e
Produtividade: contributos para
a Paz Positiva Global' é o tema
desta sessão destinada a profis-
sionais e estudantes da área da
saúde (a decorrer entre as 09h30
e as 13h30), que trará à Região os
professores Helena Marujo e
Luís Miguel Neto, do Instituto
Superior de Ciências Sociais e
Políticas (ISCSP) da Universida-
de de Lisboa.

Ao DIÁRIO, a coordenadora
da Cátedra UNESCO de Educa-
ção para a Paz Global Sustentá-
vel e o membro do Council of
Advisors da International Positi-
ve Psychology Association expli-
caram em que consiste a filosofia
por detrás desta conferência, as-
sente numa nova corrente cientí-
fica designada por 'Psicologia
Positiva'.

O que é a Psicologia Positiva? A
Psicologia Positiva é o estudo
científico do que faz as pessoas e
os grupos humanos florescerem,
sendo uma abordagem aplicada
ao funcionamento humano ópti-
mo. Tem sido definida como o
estudo da felicidade e das forças
e virtudes humanas que permi-
tem aos seres humanos, comuni-
dades e organizações prosperar.
A nós tem-nos interessado espe-
cificamente como estas virtudes
e experiências óptimas podem
traduzir-se em contributos, não
apenas para a felicidade de cada
um individualmente, mas para o
bem comum.

De que modo é que ela se distin-
gue da Psicologia Clínica tradicio-
nal? Distingue-se por se focar,
não na patologia, dificuldade ou
deficiência humana, mas nos seus

pontos altos, possibilidades, su-
cessos, virtuosidades. É por isso,
não apenas prevenir problemas,

mas promover as condições de fe-
licidade, individuais e colectivas.

Como exemplo, optimizar uma
boa consciência emocional ou
uma forte competência relacio-
nal, ou uma dedicada acção pelos
direitos humanos, mostram
como um foco no melhor da hu-
manidade diverge da atenção aos
seus mais complexos desafios.
Aquilo a eu damos atenção tende
a crescer, por isso este é o tempo
de decidirmos o que queremos
plantar e fazer florescer enquan-
to humanidade. E isso, esse foco,
transcende o acto de resolver
problemas ou mitigar limita-
ções e cria uma energia espe-
rançada que mobiliza a mais
acção transformadora.

Que aspectos desta corren-
te é que vão ser abordados no <

evento de dia 23? A visão da '

felicidade como um instru-
mento de saúde, a perspectiva
da felicidade enquanto um bem
público e partilhado, que optimi-
za as instituições e organizações
numa perspectiva salutogénica, a

sua contribuição para uma pro-
dutividade harmoniosa - que
exige organizações humanizadas
e dignificadoras dos seres huma-
nos que nelas trabalham - e que
por isso contribui para uma paz
positiva e uma paz global, essa
tão necessária e urgente forma
de vivermos em conjunto, nestes
tempos distópicos que convidam
a utopias concretas.

De que modo é que a saúde labo-
rai pode influenciar a produtividade
e a felicidade (e vice-versa)? São
estreitamente interligadas, e a

investigação é clara: influen-
ciam-se mutuamente de for-
ma positiva. Níveis de maior
felicidade num trabalhador
significa maior comprometi-
mento, mais proactividade,
maior capacidade colabora-
tiva, menos baixas médicas,
e maior performance; Mais

saúde na organização - que
vai desde a diminuição de ris-

cos psicossociais, como o stress,
um elevado equilíbrio traba-
lho/família, a presença de propó-
sito e sentido associado à função
desempenhada e aos contributos

sociais da empresa, uma boa pre-
sença de emoções positivas e de
bens relacionais como a compai-
xão e as relações solidárias e não
utilitárias, todos aumentam a

probabilidade de ser mais feliz no
contexto laborai.

E de que forma é tudo isso pode
contribuir para a paz global? A paz
global é uma paz que integra
múltiplos níveis, do individual ao
corporativo, deste ao nacional e

inter-nações. É também uma paz
que se deseja, não apenas negati-
vas (não ter conflitos, guerras,
etc.) mas que deve ser, sobretudo,
uma paz positiva, ou seja, que
promove a justiça, a igualdade, a

harmonia, a confiança interpes-
soal, a comunicação respeitadora
e não violenta, a protecção dos
recursos e a regeneração do pla-
neta.

Se muitas vezes as pessoas de-
finem felicidade como uma expe-
riência de harmonia consigo e
com os outros, também a definem
como resultado e causa de bem-
estar económico, social, espiri-
tual. É na complexidade destas
interligações que a paz global se
encontra e se constrói, num mo-
mento de grande fragilidade da
história e do destino comum, si-
multaneamente tão esperançoso
e mobilizador.

Ser positivo aprende-se? Sem
dúvida. Treina-se, desenvolve-se,
pratica-se. Mas para tal precisa-
mos de saber que temos escolha,
e conhecer formas de praticar
formas mais esperançadas e equi-
libradas de viver connosco, com
os outros seres vivos, com o pla-
neta.

A interdependência das nossas
escolhas - desde o que escolho
comer ao que escolho comprar, a

como participo ou não na vida cí-
vica e estou ou não ao serviço do
colectivo - torna hoje mais gran-
diosa e responsável a escolha in-
dividual.

Assim escolher a positividade,
a confiança nas pessoas e nas
suas capacidades solucionadoras
e transformadoras, é algo que
hoje se respira nas organizações
mais abertas e mais preocupadas
com a sua pegada emocional,



ecológica, comunicacional, espi-
ritual... Aí está o fôlego da mu-
dança que todos precisamos.
SRRAM-OE PROMOVE

A

CONFERENCIA SOBRE
FELICIDADE E SAÚDE
NO TRABALHO
NO PRÓXIMO DIA 23


