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INTRODUÇÃO 

A compaixão, a bondade e a gratidão são variáveis que têm ganho um crescente interesse na prática clínica da Psicologia Positiva e da Psiquiatria Positiva. Neste contexto, estas variáveis são definidas como traços positivos ou 

virtudes que permitem ao ser humano prosperar e florescer, trazendo comprovados benefícios ao seu funcionamento biopsicossocial. 

A compaixão pode ser definida como a sensibilidade ao sofrimento ou angústia do próprio e dos outros, associado ao compromisso de aliviar ou prevenir esse sofrimento. A bondade descreve a tendência de ser bondoso para 

o outro – de ser generoso e interessado no bem-estar do outro, de praticar boas acções e de ser cuidador. Inclui a generosidade, o cuidado, o amor altruísta e a delicadeza. Finalmente, a gratidão pode ser definida como a 

apreciação do que é valioso e significativo para a pessoa e representa um estado emocional de agradecimento .  

(Gilbert, 2013; Neff & Costigan, 2014; Peterson & Seligman, 2004; Rowland, 2018; Sansone & Sansone, 2010) 
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CONCLUSÃO 
 

A promoção da compaixão, da bondade e da gratidão durante a terapia constitui uma ferramenta indispensável ao bem-estar psicológico, bem-

estar intrapessoal e interpessoal, felicidade e satisfação com a vida da pessoa. A expressão destas variáveis está correlacionada com um nível 

mais elevado de emoções positivas, saúde física em geral e uma visão mais optimista da vida. Apesar de serem, na maioria das vezes, estados 

transitórios, a promoção das mesmas em contexto terapêutico e a sua prática regular pode transformá-las em traços da personalidade/virtudes. 

Os exercícios apresentados devem ser incluídos nos protocolos de prevenção e tratamento da doença mental, enquanto recursos terapêuticos, 

pois representam uma oportunidade major de promover a qualidade de vida, mas também a saúde e a vitalidade das pessoas. O treino destas 

variáveis promove nas pessoas um diálogo interno de apoio e de encorajamento, assim como a perceção de segurança interior, tranquilidade e 

refúgio. Os exercícios devem ser replicadas no dia-a-dia, potenciando continuamente estas virtudes (entre sessões de terapia), desenvolvendo 

assim ferramentas que contribuem para a promoção de experiências positivas e para o alcance de uma vida gratificante. 

COMPAIXÃO, BONDADE E GRATIDÃO – quais os benefícios destas virtudes e como as promover em contexto clínico? 

BENEFÍCIOS COMPROVADOS EXERCÍCIOS 

COMPAIXÃO 

• reduções significativas ao nível da depressão, ansiedade, autocriticismo, vergonha e comportamentos de 

inferioridade e submissão; 

• associação positiva com a percepção de felicidade, optimismo, afecto positivo, iniciativa, curiosidade e exploração; 

• fonte importante de felicidade e de bem-estar intrapessoal e interpessoal. 

(Germer & Neff, 2013; Gilbert, 2010; Gilbert & Procter, 2006; Neff, Rude & Kirkpatrick, 2007) 

• Carta autocompassiva (tem como objectivo a substituição do 

diálogo interino crítico e ajuizador por um mais compassivo 

que  tranquilize  e encoraje a pessoa ao invés de a condenar e 

reprovar). 

BONDADE 

• aumento do bem-estar subjectivo e da felicidade; 

• promoção de relações sociais positivas e sensação de conexão aos outros; 

• sentido de propósito, significado de vida, sentimentos de utilidade e confiança; 

• diminuição da depressão e do stress. 

(Mongrain, Barnes, Barnhart & Zalan, 2018; Otake et al., 2006; Rowland & Curry, 2018) 

• Exercício “Actos Aleatórios de Bondade” (tem como  

objectivo a realização consciente de actos de bondade). 

GRATIDÃO 

• regulação emocional e promoção do bem-estar e felicidade ; 

• promoção de emoções positivas como a alegria, o entusiasmo, o amor, a felicidade e o optimismo;  

• redução das queixas físicas/corporais, melhoria na qualidade e tempo do sono e diminuição da tensão arterial ; 

• factor protector contra a psicopatologia, nomeadamente a ansiedade, o stress e a depressão; 

• virtude importante na construção de novas relações sociais e na manutenção das mesmas. 

(Emmons & Stern, 2013; Jackowska, Brown, Ronaldson, Steptoe, 2015; Wood, Joseph, Lloyd & Atkins, 2009; Wood et al., 2008) 

• Exercício dos dez dedos de gratidão (tem como objectivo a 

apreciação positiva e tomada de consciência das pequenas 

coisas da vida que proporcionaram felicidade à pessoa. 

Consiste em trazer à mente dez coisas pelas quais a pessoa 

está grata). 
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