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Psicologia Positiva,
um campo de estudo da psicologia 
com foco em elementos que favorecem 
o florescimento e o bem-estar humano.

Bem-estar* 
1 estado de satisfação plena das exigências do corpo e/ou do espírito.
2 sensação de conforto, segurança, tranquilidade.

Florescimento* 
1 FIGURADO (sentido)
   estado pujante; vigor, expansão.
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Aristóteles, e o princípio da Eudaimonia

Eudaimonia
 eu = o bem, aquilo que é bom
 daemon = intermediário entre os homens e as divindades    
 superiores, espírito, deus 
 
o bem-viver, a finalidade última que todas as ações humanas devem 
procurar.

Abraham Maslow, que utilizou o termo psicologia positiva pela 
primeira vez em seu livro “Motivação e Personalidade”, de 1954, que 
procurava responder questões ligadas às aspirações, virtudes e 
necessidades humanas de crescer e encontrar sentido na vida.

Viktor Frankl, fundador da Logoterapia, que se concentra no sentido 
existencial da vida humana e na busca da pessoa da pessoa por esse 
sentido.

Influência
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Diante de tanta inspiração e 
insatisfeito com o foco 
excessivo na doença da  
psicologia tradicional, o 
psicólogo Martin Seligman, 
que em 1997 havia sido eleito 
presidente da American 
Psychological Association – 
APA, dá início a um novo 
movimento com a publicação, 
em 1998, do artigo “Construir 
forças humanas: a missão 
esquecida da psicologia”, onde 
sugeria a criação de uma nova 
profissão com formação em 
prevenção e promoção da 
saúde.
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Em 2002, Seligman publica seu 
livro Felicidade Autêntica, 
onde defendia que o tema 
central da Psicologia Positiva 
era a felicidade e que o 
principal critério para a 
mensuração da felicidade era 
a satisfação com a vida. 

Nesse estudo, Seligman defendia que a felicidade poderia ser 
analisada por três elementos distintos: 

emoções
positivas

engajamento

sentido

Teoria Inicial
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Em 2011, com a publicação do 
livro Florescer, Martin 
Seligman propõe uma nova 
teoria: a busca pelo bem-estar, 
que seria de exploração e 
mensuração mais objetiva. 

Nessa publicação, Seligman 
desenvolveu a teoria do 
bem-estar, onde o 
florescimento humano figura 
como o principal critério de 
mensuração.

Seligman analisa o bem-estar como um constructo, com diversos 
elementos mensuráveis, onde cada um deles contribui para que se 
possa alcançar o bem-estar.

Evolução
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O bem-estar é uma combinação de cinco elementos, que formam 
a sigla PERMA.

POSITIVE EMOTIONSP
E
R
M
A

EMOÇÕES POSITIVAS

ENGAGEMENT
ENGAJAMENTO

RELATIONS
RELAÇÕES

MEANING
SIGNIFICADO/SENTIDO

ACHIEVEMENT
REALIZAÇÕES

Evolução
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Em 2004, Dr. Seligman e Dr. 
Christopher Peterson lançam 
uma publicação inédita e 
inovadora: Character 
Strengths and Virtues: A 
Handbook and Classification 
(Forças de Caráter e virtudes: 
um manual e classificação), 
que apresenta a classificação 
VIA de forças e virtudes de 
caráter; resultado de mais de 
três anos de pesquisas, e que 
foi considerada a versão da 
Psicologia Positiva para 
Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders 
(Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos 
Mentais) - DSM.  

A publicação reúne as 24 características psicológicas positivas 
universais, que são consideradas o caminho para cada uma das 
seis virtudes encontradas nos seres humanos.
A classificação VIA é uma classificação de traços positivos nas 
pessoas.

Classificação VIA
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Na teoria do bem-estar, as 24 forças pessoais sustentam todos os 
cinco elementos do PERMA.
Uma força pessoal tem o poder de fazer o indivíduo se sentir 
autêntico, com um ânimo extra, elevando a curva de 
aprendizagem e a espontaneidade no vida diária. 

SABEDORIA

VIRTUDES FORÇAS

CRIATIVIDADE
CURIOSIDADE
AMOR AO APRENDIZADO
CRITÉRIO
PERSPECTIVA

AMOR
GENEROSIDADE
INTELIGÊNCIA SOCIAL

HUMANIDADE

JUSTIÇA
LIDERANÇA
TRABALHO EM EQUIPE

JUSTIÇA

MODERAÇÃO

PERDÃO
HUMILDADE
PRUDÊNCIA
AUTOCONTROLE

VITALIDADE

BRAVURA
INTEGRIDADE
PERSEVERANÇA

CORAGEM

APRECIAÇÃO DA BELEZA
GRATIDÃO
ESPERANÇA

TRANSCENDÊNCIA

HUMOR
ESPIRITUALIDADE

Quer saber quais são suas principais forças?
Envie um e-mail com o título: relatório VIA para: 
annabuccino2@gmail.com
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Relacionadas a  sentimentos agradáveis. 
Entendem a situação como benéfica e se 
mantém num espaço de tempo curto.

    Habilidades de pensamentos otimistas
    Mentalidade de crescimento
    Inteligência emocional

Biologicamente, por questões de sobrevivência, nosso cérebro é 
orientado a estar atento às emoções negativas. 

As pesquisadoras Alice Isen e Barbara Fredrikson estudam 
questões sobre como a potencialidade das emoções positivas 
elevam os níveis de engajamento com os outros, elevam nossa 
flexibilidade, nos traz mais energia.

Existem evidências de que, com prática e disciplina, é possível 
melhorarmos nosso ponto de ajuste de emoções positivas e 
elevarmos nossa sensação de bem-estar.

A teoria da inteligência emocional, popularizada por Daniel 
Goleman, traz um olhar para a capacidade que as pessoas 
possuem de identificar suas emoções e gerenciá-las de maneira 
harmônica e equilibrada.

Emoções Positivas
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Quando conectadas com suas emoções, as pessoas conseguem 
estar mais atentas às suas emoções positivas.

É uma maneira de raciocinar sobre as emoções e perceber como 
elas impactam em nossas interações. 

A inteligência emocional se refere também à capacidade de 
reconhecermos nossos estados emocionais e o de outras pessoas.

Trabalhar no desenvolvimento da inteligência emocional 
transforma pensamentos, comportamentos, atitudes, percepções, 
levando a experimentar e vivenciar a felicidade de maneira mais 
duradoura.

Emoções Positivas
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A Vetor Editora possui alguns materiais que colaboram na 
avaliação e prática da Inteligência Emocional

BATERIA ONLINE DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL – 
BOLIE
Abrange público de 9 a 88 anos.
A BOLIE permite compreender porque as emoções surgem, 
como elas transitam e se alteram ao longo do tempo, o nível 
de agradabilidade, a qualidade nas interações, a maturidade 
emocional, o nível de positividade, a satisfação geral, o 
bem-estar, a estabilidade emocional, como o avaliado 
vivencia impulsos e irritações, como vivencia eventos 
estressores e a empatia.
Tempo de aplicação: 15 minutos.

BARALHO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO 
DIA-A-DIA

Composto por 48 cartas, divididas em cinco domínios da 
Inteligência Emocional: autoconhecimento, empatia, 

autogestão, automotivação, gestão dos relacionamentos. 
O objetivo é a prática diária, sugerida pela carta 

escolhida no dia.

BARALHO ABCDE 
O baralho ABCDE (Amar, brincar, comer, dormir, 
estudar) tem como finalidade propor a pais e 
cuidadores de crianças, atividades dirigidas à 
educação parental, desenvolvimento de empatia e 
resiliência no âmbito familiar, visando a promoção 
da educação socioemocional.

Emoções Positivas
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Está relacionado ao “fluxo”. Quando 
nos concentramos em fazer coisas que 
gostamos e nos importamos, 
vivenciando o momento presente, 
ficando completamente absorvidos 
pelas atividades, entrando em estado 
de “FLOW”.

Escolhas e tomadas de decisões
Alavancando os pontos fortes
Desempenho máximo

O termo “FLOW” foi apresentado pelo pesquisador Mihaly 
Csikzentmihalyi, que verificou que quando entramos nesse 
estado, entramos em estado de profunda inspiração.

Uma pesquisa da McKinsey mostrou que quando as pessoas 
permanecem mais tempo em estado de FLOW, acontece um 
aumento na produtividade.

Engajamento
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Quer saber quais são suas principais forças?
Envie um e-mail com o título: relatório VIA para: 
annabuccino2@gmail.com

O gráfico abaixo traz um olhar para o momento exato em que o 
FLOW acontece.

Quando a atividade oferece um desafio proporcional às 
habilidades, esse é o momento mágico, de absorção, de 
aprofundamento, de perder a noção do tempo e se tornar um com 
a atividade.

Atividades que não demandam o uso das habilidades, geram o 
estado de apatia, ou tédio.

Gráfico do FLOW
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geram o estado de apatia, ou tédio.



A Vetor Editora possui alguns materiais que podem colaborar no 
atingimento de engajamento, para encontrar o estado de FLOW:

A maneira como fazemos escolhas está relacionada com 
o atingimento do FLOW. O material COMO ESCOLHO 
ESCOLHER, ajuda a identificar o nosso padrão de 
tomada de decisão, assim como os valores priorizados 
nesse processo.
De autoria da Prof. Katia Neiva. É indicado para trabalhar 
em processos de orientação profissional para jovens e 
adultos.
Envolve a análise da reação do sujeito frente a algumas 
situações profissionais que exigem tomada de decisão.

Conhecendo melhor sobre nossa personalidade, nos 
faz seguir uma orientação que tenha mais sentido, 

onde possamos utilizar melhor nossa 
potencialidade e elevar nosso engajamento. 

O inventário de personalidade NEO-PI-R, tem por 
finalidade avalar os cinco grandes fatores da 

personalidade. NEUROTICISMO; EXTROVERSÃO; 
ABERTURA; AMABILIDADE; CONSCIENCIOSIDADE.  

CRITÉRIOS PARA ESCOLHAS PROFISSIONAIS
Ampliar o autoconhecimento, refletir sore as 
expectativas com relação ao futuro profissional, 
definir critérios para as escolhas profissionais, 
identificar profissões ou ocupações relacionadas 
aos critérios, realizar pesquisa orientada sobre a 
realidade profissional e avaliar criteriosamente as 
profissões ou ocupações identificadas e 
pesquisadas.

Engajamento
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A forma como nos relacionamos com 
as outras pessoas, que também deve 
priorizar os aspectos positivos.

    Gestão de conflitos
    Habilidades de relacionamentos
    Ressonância Positiva
    Bondade/Altruísmo

Seligman argumenta que outras pessoas são um ótimo antídoto para 
os problemas da vida.

A sugestão é investir tempo e energia em seus 
relacionamentos-chave, sejam eles familiares, profissionais, 
amorosos.

Relacionamentos
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A Vetor Editora possui revende dois materiais que são 
desenvolvidos para um entendimento da personalidade, porém 

trazem também uma visão de como nossa personalidade é 
percebida pelos demais, o que pode nos ajudar a construir 
relações mais saudáveis, mais positivas, mais construtivas.

O Humanguide tem como finalidade avaliar o perfil 
motivacional do sujeito, considerando oito fatores de 
necessidades: SENSIBILIDADE, FORÇA, QUALIDADE, 
EXPOSIÇÃO, ESTRUTURA, IMAGINAÇÃO, ESTABILIDADE E 
CONTATOS. 
Além de identificar o perfil motivacional, é possível 
correlacionar a interação entre indivíduos, identificando 
pontos conflitantes e pontos convergentes.

O Coredrivers é um instrumento que tem por objetivo 
avaliar a personalidade, baseado na teoria do Big Five: 

AGRADABILIDADE, CONSCIENCIOSIDADE, DETERMINAÇÃO, 
EXTROVERSÃO, ABERTURA, ESTABILIDADE EMOCIONAL.

A versão pró apresenta um relatório com análises sobre 
trabalho em equipe, drivers secundários, entre outros. 

Traz uma visão de como o sujeito é percebido e sugestões 
de ações para trabalhar o desenvolvimento.

Relacionamentos
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O “porquê” que vai determinar o real 
sentido da felicidade que o ser humano 
tanto procura. Uma sensação de estar 
conectado e ser parte de algo maior.

    Fazer sentido
    Propósito e paixão
    Transcendência 

A sensação de estar conectado a algo maior – um propósito, um 
sentimento de pertencimento e maior realização.

Algumas vezes, pode nos levar a sacrificar os outros elementos do 
bem-estar, mas, ainda assim, impacta positivamente em nosso 
bem-estar geral.

Pode não ser um caminho fácil, mas é o caminho que nos leva ao 
encontro do nosso ser integral.

Sentido/Significado
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A Vetor Editora possui uma opção de testes de personalidade que 
podem auxiliar no entendimento do que faz sentido para o sujeito. 
Alguns apresentados anteriormente e, abaixo, mais três materiais:

QUATI, tem como finalidade avaliar a personalidade do 
sujeito por meio das escolhas situacionais que o 
mesmo realiza, evidenciando a atitude mais consciente 
e as funções mais ou menos desenvolvidas. 
Possibilita a relação entre os tipos psicológicos e as 
áreas de atuação profissional.

O Tear de Palavras que é uma técnica criativa e 
espontânea, onde o sujeito poderá trabalhar seu 

autoconhecimento, trazendo consciência de 
crenças e valores que interferem nos âmbitos 

pessoal e profissional.

O GOPC tem como finalidade realizar um 
levantamento de informações pessoais, 
acadêmicas e profissionais, a fim de 
proporcionar reflexões que subsidiem o 
processo de orientação profissional e de 
carreira.

Sentido/Significado
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A Vetor Editora possui uma opção materiais para colaborar 
para a realização e concretização de objetivos.

EPR – Escala dos Pilares de Resiliência, que avalia 
os fatores de resiliência e permite a identificação de 
quais deles estão mais ou menos desenvolvidos no 
sujeito.
Facilita a elaboração de estratégias de 
desenvolvimento e ações que promovam condutas 
mais resilientes.

EALA – Escala de avaliação do líder autêntico 
identifica a liderança que promove capacidades 

psicológicas positivas e desenvolve as 
potencialidades dos colaboradores.

OBPI – baseado na teoria dos cinco 
grandes fatores, preenche uma lacuna 
no que se refere à avaliação da 
personalidade e integridade no meio 
organizacional.

Realização
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Jogo Profiles de Personalidade 
com o objetivo de ensinar sobre os 

traços de personalidade e como eles 
ajudam a atingir os objetivos 

propostos no jogo.
Baseado na teoria do Big Five.

ESCALA DE AUTOEFICÂCIA NO 
TRABALHO
Com o objetivo de avaliar o quanto o 
trabalhador percebe as próprias 
capacidades de executar adequadamente 
suas funções, além de manter um 
relacionamento positivo com os colegas.

Realização
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A prática do mindfulness, ou atenção plena, é a prática que vai 
complementar todas as práticas deliberadas que a psicologia 
positiva propõe, pois vai contribuir para a concentração, para estar 
no presente de maneira mais consciente possível. Ou seja, focar 
sua atenção em cada movimento, em cada situação, na sua 
respiração.

É um exercício intencional, que pede dedicação e autorregulação. 
São atividades que conectam ação e pensamento, que pedem 
deixar de lado as distrações,os pensamentos externos e 
sentimentos anteriores para, intencionalmente, sentir, ouvir, viver 
plenamente o momento presente.

Atenção Plena
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MINDFULNESS PARA CRIANÇAS
Um guia para pais, psicoterapeutas 
e educadores. 
Surgiu da necessidade de oferecer 
um material brasileiro que 
trouxesse informações pautadas 
cientificamente sobre mindfulness e 
exercícios práticos para serem 
utilizados com crianças.

Mindfulness
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PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA À EDUCAÇÃO
O livro tem, como objetivo, apresentar conceitos 
da Psicologia Positiva aplicados ao contexto 
educacional. Abrange textos teóricos e empíricos 
acerca dos diferentes construtos que compõem 
esse movimento (projetos de vida, otimismo, 
competências socioemocionais, esperança, 
auto-eficácia, forças de caráter, criatividade) e 
suas aplicações em ambientes escolares, 
envolvendo tanto a avaliação, importância, usos 
e intervenções possíveis.

PSICOLOGIA POSITIVA NAS 
ORGANIZAÇÕES E NO TRABALHO

A obra contribui para reflexões sobre conceitos e 
práticas da Psicologia Positiva nas Organizações e 

no Trabalho, abordando temas emergentes, tais 
como, Organizações Saudáveis, Felicidade, 

Esperança, Resiliência, Liderança Autêntica, Flow, 
Mindfulness, Coaching Psychology, Investigação 

Apreciativa, entre outros. Na Psicologia Positiva o 
foco está no desenvolvimento de políticas, 

programas e práticas, que possam contribuir para 
a melhoria do bem-estar e da felicidade dos seres 

humanos no trabalho e em outros espaços de 
vida.

Sobre Psicologia Positiva
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PSICOLOGIA POSITIVA APLICADA AO ESPORTE 
E AO EXERCÍCIO FÍSICO
Reúne capítulos que enfatizam os benefícios que 
o exercício físico e o esporte podem trazer para o 
indivíduo, partindo do pressuposto de que tais 
práticas podem favorecer uma série de forças 
positivas, qualidades, habilidades e potenciais, 
atuando como fator de prevenção e promoção da 
saúde, desenvolvimento positivo saudável e 
melhora da qualidade de vida. Suas aplicações 
podem envolver diferentes frentes de atuação, 
tanto aquelas voltadas ao esporte como lazer, 
reabilitação e esporte de alto rendimento.

QUALIDADES PSICOLÓGICAS POSITIVAS NAS 
ORGANIZAÇÕES - DESENVOLVIMENTO, 

MENSURAÇÃO E GESTÃO 
Esta obra tem como foco a apresentação de 

diversas qualidades psicológicas positivas que têm 
como função complementar/ampliar o construto 

Capital Psicológico, abrangendo 
componentes/capacidades como gratidão, 

empatia, relações de ajuda, inteligência 
emocional, entre outros correlatos.

Portanto, essas capacidades são apresentadas de 
modo teórico, além disso se disponibilizam ao 

leitor exercícios práticos e de reflexão acerca de 
seu desenvolvimento, tanto em nível individual 

como grupal e organizacional, apresentando, 
sempre que possível, estratégias para sua 

mensuração, seu desenvolvimento e sua gestão. 

Sobre Psicologia Positiva
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GESTÃO DE PESSOAS E SAÚDE MENTAL DO 
TRABALHADOR
Representa um marco no ensino das 
disciplinas que se encontram na interface 
entre a psicologia e outras áreas vinculadas às 
organizações e ao trabalho.
 Sua característica fundamental é apresentar 
os fundamentos teóricos e práticos para a 
intervenção competente em temas da área de 
gestão de pessoas e saúde mental do 
trabalhador, sob a perspectiva de destacados 
docentes, profissionais e pesquisadores 
brasileiros, com exemplos do cotidiano 
profissional nas organizações.

FELICIDADE, ESPIRITUALIDADE E 
PROSPERIDADE NAS ORGANIZAÇÕES - DAS 

IDEIAS ÀS PRÁTICAS FUNDAMENTAIS
Esta obra apresenta uma visão sobre a 

felicidade no trabalho, que caracteriza-se como 
um estado psicológico socialmente construído; 

sobre a espiritualidade, que remete à 
consciência das nossas potencialidades, de que 

fazemos parte de algo que se sobrepõe às 
nossas individualidades; e a prosperidade, que é 

alcançada numa perspectiva coletiva e que 
significa que estar na condição de se tornar 

próspero implica pensar no “nós”.

Sobre Psicologia Positiva
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INTERVENÇÕES EM PSICOLOGIA POSITIVA 
NO CONTEXTO ESCOLAR E EDUCACIONAL

 O livro Intervenções em Psicologia Positiva no 
Contexto Escolar e Educacional reúne 

importantes pesquisadores, nacionais e 
internacionais, da área da Psicologia Positiva, 

que apresentam seus estudos recentes e 
ensinam e técnicas de intervenções que 

podem subsidiar o trabalho daqueles 
interessados no campo da Educação Positiva.

CRIATIVIDADE EM ORGANIZAÇÕES: TEMAS ATUAIS 
Esta obra apresenta revisões atuais da literatura 
dessas áreas do conhecimento, a fim de retratar 
temas mais explorados, principais achados, 
tendências atuais e lacunas a serem preenchidas em 
estudos futuros. Espera-se, assim, contribuir tanto 
para o avanço da produção científica sobre 
criatividade nas organizações, como lançar luz sobre 
aspectos que devam ser objeto de atenção para a 
sua gestão em uma visão humanista e sistêmica., 
idosos, indivíduos com desenvolvimento atípico  e 
em situação de vulnerabilidade social. Trata-se de 
uma extensão do livro publicado em 2014, 
“Avaliação Psicológica direcionada à populações 
específicas: Técnicas, métodos e estratégias”, cujo 
objetivo é atualizar e apresentar novas pesquisas 
desenvolvidas na área.

Sobre Psicologia Positiva
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Este material faz parte do webinar que foi apresentado por 
mim no dia 06 de outubro de 2022, no intuito de apresentar 
uma breve introdução sobre a psicologia positiva e como a 
Vetor Editora possui instrumentos que podem colaborar para o 
funcionamento ótimo dos seres humanos e das organizações, 
contribuindo para o florescimento de uma sociedade mais 
integrada e sustentável.

Agradeço a todos que participaram comigo desse momento e 
estou à disposição para poder trocar mais conhecimentos e 
aprendizados. 

Muito obrigada!

Anna Maria Buccino
annabuccino2@gmail.com
www.linkedin.com/in/annabuccino
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