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“Nós pensamos demais nas coisas que dão
errado e não o suficiente nas que dão certo
em nossas vidas. [...] Pior ainda, este foco nos
acontecimentos negativos nos predispõe à
ansiedade e à depressão”.
(Seligman, 2011, p.44) 



• O cérebro humano, por uma questão de
sobrevivência, está programado para focar em
possíveis ameaças.

• Entretanto, podemos desenvolver a
capacidade de mudar o foco de atenção para
aspectos positivos, sem negar a existência de
problemas ou ameaças reais.



• A palavra gratidão tem sido banalizada,
parecendo um modismo ou autoajuda.

• Estudos científicos, especialmente da
Psicologia Positiva tem aprofundado seu
significado, manifestações e benefícios.



• A Psicologia Positiva surge como uma abordagem

teórica que enfoca os aspectos saudáveis e positivos da

experiência humana contrapondo-se ao modelo médico

focado nas patologias.

• As emoções positivas proporcionam uma ampliação dos

modos de pensar e agir das pessoas melhorando seu

bem-estar emocional e físico.

Seligman (2011) 



• Gratidão é a consciência e o agradecimento pelas 
coisas boas em nossas vidas. 

• Quando alguém nos faz o bem, boas ações, coisas

que deram certo, coisas boas não humanas e

impessoais (Deus, natureza, animais).

(Seligman, 2011)

O que é gratidão?



• É vista como uma força de caráter, dentre as 24

avaliadas pelo assessment VIA.

• Forças de caráter são características positivas

individuais que afetam como você pensa, sente e

se comporta. Quando usadas, aumentam nosso

nível de satisfação e realização na vida.

( RASHID e SELIGMAN, 2019)

Gratidão como força de caráter



.

( RASHID e SELIGMAN, 2019)

• Se gratidão é uma das forças de assinatura, a pessoa
costuma expressar agradecimento e contemplar tudo o
que recebeu na vida.

• Quando olha para sua vida, não fica focada nas
memórias negativas. Ao contrário, provavelmente
reavalia suas memórias negativas e extrai sentido delas.

• Em geral vê o mundo como mais positivo do que
negativo.





Pense em três coisas pelas quais você é grato.

Pense em três coisas pelas quais você é grato hoje.



• Gratidão automática: protocolo social de linguagem. Tipo
mais vazio de gratidão.

• Gratidão em momentos pontuais e intensos positivamente:
Promoção no emprego, recebe um presente especial, etc.

• Gratidão ativa (exercícios de gratidão): aspectos afetivos,
cognitivos e comportamentais. Parte de uma decisão, um
esforço cotidiano para buscar reconhecer o valor de
elementos da vida.

(Calabrez, 2021)

Formas de gratidão



Estudo de Seligman (2011) com pacientes 

deprimidos:

Dois dos exercícios — “o que correu bem” e o 

exercício de forças pessoais. 

Redução significativa dos indicativos de depressão, 

três e seis meses depois. 

Pesquisas sobre gratidão:



Programa de treinamento de sargentos

• Desenvolver a resiliência e prevenir ansiedade,
depressão e TEPT aumentando emoções positivas.

• Como uma das tarefas do treinamento fazem um diário
de gratidão para “caçar coisas boas”.

• Todas as manhãs do curso, vários sargentos partilham
algo que “caçaram” no dia anterior, bem como suas
reflexões sobre o significado que o evento positivo teve
para eles.

(Seligman, 2011)



• Abreu (2007) realizou um estudo de 6 semanas com mulheres
que praticaram atividades intencionais de gratidão e
generosidade encontrando:

- Melhora na escala de satisfação com a vida;

- Reflexão e ampliação da perspectiva positiva;

- Impacto social positivo;

- Autoeficácia;

- Melhora do sono, maior bem-estar físico e espiritual.



• Níveis mais elevados de emoções positivas (alegria, 

entusiasmo, amor, felicidade e otimismo);

• Torna as pessoas mais prestativas, caridosas, 

autoconfiantes; 

• Maior capacidade para lidar com o estresse diário, para 

adquirir resiliência, para recuperação de doenças e de 

adversidades.

(Seligman, 2011;Emmons, 2009).

Benefícios da gratidão



• Pessoas gratas têm mais probabilidade de ajudar
outras pessoas. Elas se tornam mais atentas a
atos de gentileza e atenção e se sentem
compelidas a retribuir.

• Na área dos relacionamentos afetivos e conjugais a
manifestação da gratidão e reconhecimento do
parceiro e de suas boas ações é vital para a
manutenção de relacionamentos felizes e duradouros.



• Como a maioria das emoções positivas, a gratidão

amplia o foco sobre as situações, permitindo

novas perspectivas e estratégias de

enfrentamento.

• A gratidão estimula a reinterpretação ou

reestruturação positiva diante das adversidades

(quando apropriado e realista). A gratidão nos ajuda

a avaliar o que é mais importante na vida.

(Rashid e Seligman, 2019)



• Aumenta a autoconfiança e autoestima, pois ajuda a
perceber o quanto a pessoa e os outros conquistaram.

• Reduz a autopiedade, que é a tendência a ruminar ou se
sentir vitimizado.

• Elas têm menos probabilidade de ser materialistas

e de se compararem com os outros e mais

probabilidade de valorizar o que possuem.

(Rashid e Seligman, 2019)





• Para algumas pessoas o reconhecimento da
gratidão por ter recebido algo pode fazer com que
ela se sinta em débito com que lhe fez a coisa boa.

• Algumas pessoas também têm muita dificuldade de
perceber coisas boas.

• Isto vai ser influenciado por características de
personalidade da pessoa, suas crenças, seus
esquemas, sua história de vida e deve ser
trabalhado na terapia.

Dificuldade para ser grato



Situação: pandemia de Covid 19

Pensamentos: não posso ir a restaurantes, não posso ver 
amigos, não posso viajar... NÃO POSSO.

Humor: Tristeza, raiva, desesperança, medo

Comportamento: reclamar o tempo todo, aumento da 
ansiedade ...

Pode existir gratidão num contexto destes?



Situação – Filha promovida muda-se para o exterior

Pensamentos – “Vai demorar para eu vê-la, ela não está aqui 
comigo quando faço algumas coisas ...

Emoção –tristeza, ansiedade, saudade

Comportamento - ruminação da saudade.

Quais são as interpretações alternativas pelas quais pode ter 
gratidão?



• Toda noite escreva três coisas que deram certo hoje

e por que deram certo. Ao lado de cada evento

positivo, responda à pergunta:

“Por que isso aconteceu?”

• É importante um registro físico daquilo que escreveu.

(Seligman, 2011)

Três Bençãos (Diário da Gratidão)



(Rashid e Seligman, 2019)



• Feche os olhos e traga à mente o rosto de alguém ainda vivo

que anos atrás fez ou disse algo que mudou sua vida para

melhor e que você nunca agradeceu adequadamente.

• Escreva uma carta de gratidão a esta pessoa e a entregue

pessoalmente.

• Seja específico sobre o que ela fez por você e como isso

afetou sua vida.

(Seligman, 2011; Rashid e Seligman, 2019)

Visita da gratidão
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