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Este livro é dedicado com otimismo em relação ao nosso futuro 
à minha recém-nascida, Lara Catrina Seligman.
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Prefácio

Quando comecei a estudar a respeito do otimismo adquirido, pensei que 
estava lidando com o pessimismo. Assim como quase todos os pesquisadores 
formados em psicologia clínica, eu me acostumei a focar no que havia de 
errado com os pacientes para depois saber de que maneira devia tratá-los. 
Examinar bem o que já havia de certo e pretender torná-lo ainda melhor nem 
me passava pela cabeça.

O divisor de águas foi um encontro em 1988 com Richard Pine, que se 
tornou meu agente literário, conselheiro intelectual e amigo. Descrevi meu 
trabalho sobre pessimismo e Richard disse: “Seu trabalho não trata do pessi-
mismo; ele fala do otimismo”. Ninguém nunca tinha me dito isso. Ao sair um 
tanto abalado de seu escritório, ele bradou: “Espero que você escreva um livro 
sobre isso. As pessoas criam religiões para essas coisas!”.

Foi o que fiz. Nenhuma religião surgiu, mas o livro vende bem há quinze 
anos. E algo de fato aconteceu: o surgimento da psicologia positiva. Em 1996, 
fui eleito presidente da Associação Americana de Psicologia (apa) com o maior 
número de votos da história — pelo que me disseram —, graças em parte à 
popularidade deste livro e do campo de pesquisa que ele gerou.

O presidente da apa devia ter um projeto, um objeto de interesse, e, ao 
examinar a história da psicologia moderna, vi que Richard havia me dado esse 
mesmo tema. Agora a psicologia me parecia solada. A parte dedicada ao sofri-
mento, às vítimas, aos transtornos mentais e ao trauma havia sido explorada 
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à exaustão. A psicologia passou cinquenta anos lidando regularmente, e com 
relativo sucesso, com as patologias que limitam a vida boa, que fazem a vida 
não valer a pena. Segundo meus cálculos, catorze dos principais transtornos 
mentais já são tratáveis por meio de psicoterapia ou medicamentos, sendo 
dois deles praticamente curáveis (síndrome do pânico e hematofobia). Mas 
os psicólogos clínicos também começaram a perceber algo desconcertante 
emergir da terapia: mesmo nas raras ocasiões em que a terapia corre magnífica 
e excepcionalmente bem, e o paciente consegue se livrar da depressão, da 
ansiedade e da raiva, a felicidade não é garantida. A sensação de vazio não é 
um resultado incomum. Como isso é possível?

Curar sentimentos negativos não produz sentimentos positivos. No jargão, 
a tristeza e a felicidade não são diametralmente opostas. Por mais estranho 
que pareça, uma pessoa pode ser feliz e triste ao mesmo tempo (mas não 
no mesmo instante). As mulheres, a bem da verdade, por serem mais lábeis 
emocionalmente, são tão felizes ou tristes quanto os homens. A capacidade 
de ficar feliz se revelou quase completamente diferente da capacidade de não 
ser triste, não ser ansioso ou irritadiço. A psicologia esclareceu muitas coisas 
sobre a patologia, sobre o sofrimento, sobre as vítimas e sobre como combater a 
tristeza e a ansiedade. Mas a descoberta de técnicas para aumentar a felicidade 
ficou relegada a parques de diversões, filmes de Hollywood e comerciais de 
cerveja. A ciência não desenvolveu nenhum papel nisso.

À noite, quando nos deitamos e contemplamos a vida e também a vida 
daqueles que amamos, geralmente se pensa em passar de uma vida de nota 
+2 para uma de +6, não em como ir de uma nota -5 para uma -2. Apesar de 
todos os esforços, a psicologia apenas nos disse como aliviar a angústia e não 
como encontrar o que há de melhor na vida e viver dessa forma. Essa era a 
metade solada que se tornaria a psicologia positiva.

Aprenda a ser otimista é a base das minhas teorias a respeito da psicologia 
positiva, e é o primeiro livro do tríptico que nos traz aqui. Em 1996, publi-
quei The Optimistic Child [A criança otimista], que aplica o conhecimento e 
as técnicas sobre adolescentes e crianças em idade escolar. Em 2002, lancei 
o terceiro livro da série: Felicidade autêntica. Essa obra promove uma teoria 
mais ampla sobre o lado positivo da vida: a “felicidade” é um conceito cien-
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tificamente frágil, mas pode ser encontrada sob três formas. Com a “vida 
agradável”, você almeja ter tanta emoção positiva quanto possível e aprender 
técnicas para ampliar as emoções positivas. Com a “vida boa”, você identifica 
seus pontos mais fortes e seus talentos a fim de empregá-los de forma signi-
ficativa no trabalho, no amor, nas amizades, na criação dos filhos e no lazer. 
Com a “vida significativa”, você usa seus pontos mais fortes e talentos para se 
integrar e servir a algo que acredita ser maior que seu ego.

Este livro pode colocá-lo no caminho de qualquer uma ou de todas as três 
formas de felicidade. As habilidades esclarecidas em Aprenda a ser otimista são 
capazes de aumentar a duração e a intensidade das emoções positivas. Essas 
habilidades podem torná-lo apto a usar suas forças e seus talentos com mais 
eficácia. Por fim, o otimismo é imprescindível para alcançar a vida significativa. 
Com a firme crença num futuro positivo, você pode se dedicar àquilo que é 
maior do que seu ego.

Wynnewood, Pensilvânia, 15 de julho de 2005
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Introdução à segunda edição

Passei toda a minha carreira lidando com o desamparo e com soluções para 
potencializar o controle pessoal. Aprenda a ser otimista foi o primeiro livro 
de uma tetralogia a explorar esse tema para o público em geral.* Seis anos se 
passaram desde o lançamento da primeira edição deste livro, e gostaria de botar 
meus novos leitores a par das novidades em relação a um avanço crucial no 
campo da psicologia positiva: a prevenção da depressão através de programas 
de otimismo adquirido.

Conforme veremos nos capítulos 4 e 5, os Estados Unidos e grande parte 
dos países desenvolvidos vivem uma epidemia de depressão sem precedentes, 
principalmente entre os mais jovens. Por que numa nação que tem muito 
dinheiro, muito poder, muitos recordes e uma educação de qualidade a de-
pressão é muito mais frequente do que quando essa mesma nação não era uma 
potência e era menos próspera?

Três forças convergiram, e quero enfatizar a terceira porque é a mais sur-
preendente e menos aceitável de todas. As primeiras duas forças são discutidas 

* Os livros são: Seligman, M. E. P. Aprenda a ser otimista. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019; 
Peterson, C.; Maier, S.; Seligman, M. E. P. Learned Helplessness: A Theory for the Age of 
Personal Control. Nova York: Oxford University Press, 1993; Seligman, M. E. P. What you 
Can Change and What You Can’t. Nova York: Alfred A. Knopf, 1994; e Seligman, M. E. P.; 
Reivich, K.; Jaycox, L.; Gillham, J. The Optimistic Child. Nova York: Houghton Mifflin, 1995. 
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no último capítulo: em poucas palavras, a primeira é que, em geral, a depressão 
é um transtorno do “eu”, é fracassar em alcançar as metas que você mesmo 
criou. Numa sociedade em que o individualismo cresce de forma desenfreada, 
as pessoas acreditam cada vez mais que são o centro do universo. Tal forma 
de pensar torna o fracasso individual quase inconsolável.

Antes, o fracasso pessoal era amortecido pela segunda força, o “nós” 
abrangente. Quando nossos avós fracassavam, tinham um aparato espiritual 
confortável em que pudessem se apoiar. Tinham, em sua maioria, a relação 
com Deus, a relação com a nação que amavam, a relação com a comunidade e 
uma grande família com agregados. A fé em Deus, na comunidade, na nação 
e na família perderam força nos últimos quarenta anos, e o aparato espiritual 
no qual nos escorávamos passou a se desfazer.

Mas é a terceira força, o movimento pela autoestima, que desejo enfatizar. 
Tenho cinco filhos cujas idades vão dos quatro aos 28 anos. Portanto, tive o 
privilégio de ler livros infantis todas as noites para uma geração inteira, e vi a 
temática desses livros mudar nos últimos 25 anos. Há 25 anos (assim como na 
época da Grande Depressão), o livro infantil emblemático era The Little Engine 
That Could [A pequena locomotiva que podia]. Fala sobre ser bem-sucedido, 
sobre persistir e, assim, superar obstáculos. Os livros infantis atuais falam de 
se sentir bem, ter autoestima alta e exalar confiança.

É uma manifestação pela autoestima, um movimento que começou, de forma 
nada surpreendente, na Califórnia dos anos 1960. Em 1990, o Poder Legislativo 
californiano financiou um relatório que sugeria que a autoestima fosse ensinada 
em todas as escolas como “vacina” contra problemas sociais tais como vício em 
drogas, suicídio, dependência da assistência social, gravidez na adolescência e 
depressão (Toward a State of Esteem, 1990).* A mobilização pela autoestima é 
poderosa: trata-se do movimento por trás do fim dos testes de qi, para que as 
crianças com baixa pontuação não se sintam mal. É o movimento por trás do fim 
da separação de classes em escolas públicas, para que os alunos das classes mais 
atrasadas não se sintam mal. É o movimento que fez a palavra “competição” ser 
considerada ruim. É o movimento que levou a menos trabalho duro como o de 
antigamente. Shirley MacLaine sugeriu ao presidente Clinton que ele criasse 
uma Secretaria de Autoestima com poderes equiparados ao de um ministério.

* Sacramento: Departamento de Educação da Califórnia.
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Não sou contra a autoestima, mas creio que seja apenas mais um indicador 
da situação do sistema. Não é um fim em si mesma. Quando você está se sain-
do bem na escola ou no trabalho, quando o relacionamento com as pessoas 
que ama está bom, quando vence um jogo, sua autoestima aumenta. Quando 
tudo isso vai mal, a autoestima diminui. Explorei a literatura da autoestima 
à procura da causalidade em oposição à correlação, buscando evidências de 
que a alta autoestima entre jovens cause notas melhores, mais popularidade, 
menos gravidez na adolescência, menos dependência da assistência social, 
conforme sustenta o relatório californiano. Existe um método experimental 
simples que separa causa de correlação com perfeição: pegue um grupo de 
crianças em setembro, todos alunos nota 8, por exemplo; meça a autoestima 
deles e volte em junho. Se a autoestima causa mudança nas notas, os alunos 
8 com autoestima elevada subirão em direção ao 10 e os alunos 8 com baixa 
autoestima descerão rumo às notas 6. Não há nada desse gênero na literatura. 
A autoestima parece ser apenas um sintoma, um correlato, de como a pessoa 
está se saindo no mundo.

Até janeiro de 1996, eu acreditava que a autoestima fosse apenas um in-
dicativo com pouca, ou talvez nenhuma, eficácia causal. O artigo principal do 
Psychological Review me convenceu de que eu estava enganado, que a autoes-
tima é sim causal: Roy Baumeister e seus colegas (1996)* reviram a literatura 
sobre genocidas, assassinos de aluguel, líderes de gangues e criminosos violen-
tos. Argumentaram que esses perpetradores têm a autoestima elevada e que sua 
autoestima injustificada causa a violência. O trabalho de Baumeister indica que, 
se você ensina crianças a terem uma autoestima injustificavelmente elevada, 
problemas ocorrerão. Um subgrupo dessas crianças também terá propensão 
à crueldade. Quando enfrentam o mundo real, e o mundo lhes diz que não 
são incríveis como lhes foi ensinado, elas partem para a violência. Portanto, 
é possível que as duas maiores epidemias entre os jovens da atualidade nos 
Estados Unidos — a depressão e a violência — sejam decorrentes dessa preo-
cupação desprezível: valorizar mais a forma como os jovens se sentem sobre 
si mesmos do que valorizar como eles estão se saindo no mundo.

* Baumeister, Roy F.; Smart, Laura; Boden, Joseph M. “Relation of Threatened Egotism to 
Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem”, em Psychological Review, 
n. 103, 1996, pp. 5-33.
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Se melhorar a autoestima não é a resposta para frear a epidemia de 
 depressão, o que pode ser feito? Desde que a primeira edição de Aprenda 
a ser otimista foi publicada, meus colegas* e eu temos feito dois projetos na 
Universidade da Pensilvânia: um com jovens adultos, calouros da faculdade; 
e outro com crianças pouco antes da puberdade.

Nossa lógica é pegar jovens em risco de desenvolver depressão, ensinar as 
técnicas do otimismo adquirido — expostas nos capítulos 11 a 13 deste livro 
— e descobrir se assim conseguimos prevenir transtornos depressivos e de 
ansiedade. Na primavera de 1991, quando os estudantes foram aceitos pela 
Universidade da Pensilvânia, eu lhes enviei uma carta com um envelope para a 
resposta. Nela, pedia que respondessem a um questionário, uma versão do que 
incluí no capítulo 3. A maioria retornou. Nós determinamos uma pontuação e 
os 25% mais pessimistas receberam outra carta dizendo que, quando chegas-
sem à universidade, em setembro, faríamos oficinas a respeito de como lidar 
com esse novo ambiente tão desconhecido; se estivessem dispostos, seriam 
distribuídos aleatoriamente num grupo de controle e numa dessas oficinas. 
Portanto, nos últimos anos, os mais pessimistas dos calouros da Universidade 
da Pensilvânia têm frequentado as oficinas ou feito parte do nosso grupo de 
controle apenas para avaliações.

Ensinamos duas técnicas na oficina, conduzida em grupos de dez pelos 
talentosos estudantes de pós-graduação em psicologia clínica da própria 
universidade: ensinamos às pessoas as técnicas detalhadas nos capítulos 11 a 
13 e mais um conjunto de técnicas comportamentais, como treino assertivo, 
tarefas realizadas por níveis e gerenciamento de estresse.

Após dezoito meses de acompanhamento, posso revelar nossos primeiros 
resultados com 119 pessoas no grupo de controle e 106 que frequentaram 
as oficinas de otimismo adquirido de dezesseis horas por aula. De seis em 
seis meses, cada um participou de uma entrevista diagnóstica completa, e 
examinamos episódios moderados e graves de depressão e ansiedade: 32% 
dos estudantes do grupo de controle tiveram um episódio de depressão de 
moderado a grave, em contraposição a 22% no grupo que participou da ofi-
cina preventiva. Resultados similares foram obtidos quanto ao transtorno de 

* Meus colegas que estão fazendo o projeto com alunos de graduação são o sr. Peter Shulman 
e os drs. Rob DeRubeis, Steve Hollon, Art Freeman e Karen Reivich. Essa pesquisa tem o 
apoio do Prevention Research Branch of the National Institute of Mental Health.
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ansiedade generalizada: 15% dos estudantes do grupo de controle sofreram 
um episódio de transtorno de ansiedade generalizada contra somente 7% das 
pessoas que compareceram à oficina. Também descobrimos que foi a mudança 
do pessimismo ao otimismo que causou a prevenção da depressão e ansiedade.

Recentemente, meus colegas e eu lançamos o programa de otimismo ad-
quirido paralelo, com crianças de diversas idades.* Cinco estudos ensinam 
a crianças de dez a doze anos as técnicas antidepressivas cognitivas e com-
portamentais que constam dos capítulos 11 a 13 deste livro. Nesses estudos, 
selecionamos crianças com dois fatores de risco: sintomas brandos de depressão 
e pais que brigam muito. Esses fatores prognosticam a depressão em crianças 
pequenas. Se uma criança tem nota alta num deles, a criança é aceitável para 
nosso programa de treinamento. Técnicas antidepressivas são ensinadas a 
grupos de dez crianças depois da escola, usando cenas cômicas, desenhos 
animados, interpretação e aperitivos à beça. (Os métodos estão descritos no 
capítulo 13 e detalhados em The Optimistic Child [A criança otimista].)

Aqui vou falar de apenas uma pesquisa, a que teve o acompanhamento mais 
longo. Foi feita no município de Abington, perto de Filadélfia (Jaycox, Reivich, 
Gillham e Seligman, 1994; Gillham, Reivich, Jaycox e Seligman, 1996).** As 
conclusões do estudo de Abington foram as seguintes:

1. No decorrer dos dois anos de acompanhamento, a porcentagem total 
de crianças que exibiam sintomas de depressão entre o nível moderado 
e grave foi tão alta que chegou a nos surpreender (entre 20% e 45%).

2. As crianças que frequentaram a oficina de otimismo tiveram apenas 
metade da incidência de sintomas depressivos moderados ou graves 
do grupo de controle.

3. Imediatamente após a oficina, o grupo sem tratamento teve bem mais 
sintomas depressivos do que o grupo que frequentou a oficina de 
otimismo.

* Meus colegas nesses projetos são os drs. Karen Reivich, Jane Gillham, Rob DeRubeis, 
Lisa Jaycox, Steve Hollon, Andrew Shatte e o sr. Peter Schulman. Temos o apoio do nimh 
Prevention Research Branch.
** Gillham, J.; Reivich, K.; Jaycox, L.; Seligman, M. E. P. “Prevention of Depressive Symptoms 
in Schoolchildren: Two-year Follow-up”, em Psychological Science, n. 6(6), 1995, pp. 343-51. 
Jaycox, L.; Relvich, K.; Gillham, J.; Seligman, M. E. P. “Prevention of Depressive Symptoms 
in Schoolchildren”, em Behavior Research and Therapy, n. 32, 1994, pp. 801-16.
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4. Os benefícios do otimismo adquirido cresceram com o tempo. À me-
dida que as crianças do grupo de controle vivenciavam a puberdade, 
enfrentavam as primeiras rejeições — tanto sociais quanto sexuais, e 
passavam de bambambãs no Ensino Fundamental à ralé no Ensino 
Médio —, se deprimiam mais se comparadas às crianças do grupo do 
otimismo. Depois de dois anos, 44% delas tinham sintomas depressivos 
moderados a graves, enquanto apenas 22% do grupo do otimismo tinha 
sintomas moderados ou graves.

Ensinar o otimismo a crianças antes da puberdade, mas na fase em que 
já sejam metacognitivas (capazes de pensar sobre o pensar), é uma estratégia 
que rende frutos. Quando as crianças imunizadas usam as técnicas para lidar 
com as primeiras rejeições da puberdade, mais proficientes elas ficam. Nossa 
análise mostra que a mudança do pessimismo ao otimismo é ao menos em 
parte responsável pela prevenção dos sintomas depressivos.

Durante a leitura deste livro, você perceberá que existe uma epidemia de 
depressão em adultos e em crianças nos Estados Unidos. Conforme apre-
sentado nos capítulos de 6 a 10, a depressão não é apenas um sofrimento 
mental: também diz respeito à baixa produtividade e à piora da saúde física. 
Se a epidemia continuar, creio que a posição que os Estados Unidos ocupam 
no mundo estará em risco; e, assim, o país perderá seu espaço econômico para 
nações menos pessimistas, e esse pessimismo acabará minando a vontade de 
promover a justiça social.

O problema não será resolvido com Prozac. Não vamos dar antidepressi-
vos a uma geração inteira. Os antidepressivos são ineficazes se ministrados 
antes da puberdade, e há sérios riscos morais em tornar uma geração inteira 
dependente de remédios para regular o humor e a produtividade. Também não 
vamos dar conta de botar uma geração inteira para fazer terapia simplesmente 
porque não há terapeutas bons em número suficiente para isso.

O que podemos fazer é pegar as técnicas que você aprenderá com este livro 
e traduzi-las de maneira educativa. Nas escolas e em casa, podemos ensinar 
todos os jovens que correm risco de depressão, superando, assim, a depressão 
em nossa vida e na vida dos nossos filhos.

Wynnewood, Pensilvânia, 31 de julho de 1997
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