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Envelhecer sem ficar velho é um privilégio
Mais importante do que os anos que vivemos, é a vida que damos aos anos que vivemos

A vida é aquilo que acontece enquanto
fazemos planos para o futuro
John Lennon

"Envelhecimento Ativo: uma oportunidade para dar mais vida aos anos" (Ageing and health: Good health
adds life to years) foi o lema escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para celebrar o Dia
Mundial da Saúde em 2012, a 7 de abril.

Como disse Bertrand Russel:
“Entre os méritos do homem e da mulher, considerados no seu justo valor,
não há diferenças, ou pelo menos não apresentam as diferenças que a
tradição nos ensinou. Para a mulher, como para o homem, o gosto de viver é
o segredo da felicidade e do bem-estar”*
Neste sentido, viver bem é o mesmo que ter uma vida boa?
Na “Ética a Nicómano”, Aristóteles diz que a felicidade consiste em ter uma
“vida boa”, no sentido ético, digno e moral. Ou seja, uma vida em harmonia
consigo próprio.
Podemos inferir daqui, por conseguinte, que uma “vida boa” não é a mesma
coisa que uma “boa vida”.
* Russel, B. (1972), A Conquista da Felicidade, Lisboa, Guimarães Editores.

A felicidade é do domínio do ser: é-se mais ou menos feliz;
Já a satisfação – que é uma das dimensões da felicidade – é do domínio do ter:
está-se mais ou menos satisfeito.
Perceber a relação entre o ser e o ter é importante quando pretendemos
encontrar explicação para a percepção individual da felicidade.
Nas tentativas de explicação das diferenças individuais do bem-estar subjectivo
tem sido referido que:

a) "A satisfação das necessidades causa felicidade, enquanto a persistência
da sua insatisfação causa infelicidade";
b) "O grau de cumprimento dos objectivos necessários para produzir
satisfação depende do nível de adaptação ou aspiração, que é
influenciado pela experiência passada, as comparações com os outros,
os valores pessoais, e outros factores”*
Diener, Ed; Eunkook M. Suh; Richard E. Lucas; Heidi L. Smith (1999) “Subjective well being: Three decades of progress”, em Psychological Bulletin, 125(2), 276-302.
Disponível em: http://avatarcoaching.com/CoachPro/pics/SWB-Gelisimi-Diener.pdf

As recomendações do relatório da “Comissão Stiglitz”* para “medir” o
Bem-estar subjectivo (felicidade)
Os autores consideram que a felicidade é uma expressão do bem-estar subjetivo, conceito
multidimensional, assente nas seguintes dimensões-chave, que devem ser consideradas em
simultâneo:
i. Padrões materiais de vida (rendimento, consumo, e riqueza);

ii. Saúde;
iii. Educação;
iv. Atividades pessoais, incluindo o trabalho;
v. Voz política e governação;
vi. Conexões e relações sociais;
vii. Ambiente (condições atuais e futuras);
viii. Segurança de natureza económica e física.
Consideram também que, além dos indicadores objetivos de bem-estar, devem ser tidas em
conta as medidas subjetivas da qualidade de vida.
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* http://stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm

A felicidade tem idade?
“Os velhos acreditam em tudo, as pessoas de meia-idade
suspeitam de tudo, os jovens sabem tudo”
Óscar Wilde

Uma investigação recente levada a cabo por investigadores da
Universidade de Warwick que basearam as suas conclusões nas
respostas de 50 000 inquiridos na Austrália, Inglaterra e Alemanha*, a
felicidade ao longo da vida segue uma curva em "U", atingindo o nível
mais baixo entre os 40 e 42 anos, depois disso, ela volta a subir até
os 70 anos.
Estes resultados corroboram outro estudo realizado em 2007, e
publicado na revista Science & Medicine, que envolveu 72 países em
todos os continentes, que constatou a mesma forma de U nos níveis
de felicidade por idade.
Os dados do Inquérito Social Europeu (European Social Survey), realizado na
Europa desde 2002, apresentam uma ligeira “curva em U”, como
mostra a figura seguinte, mas a realidade não é assim tão linear e a
“curva” tem nuances que convém ter em atenção:
* 23/11/2015 http://veja.abril.com.br/noticia/saude/a-crise-da-meia-idade-e-real-mas-nao-se-preocupe-ela-passa/

Felicidade na Escandinávia, Europa do norte e centro e Portugal, por anos de vida

Fonte: European Social Survey, 2002-2012 (N=154 936)

Os resultados confirmam uma ligeira curva em U na Escandinávia, na Europa do norte e do
centro e em Portugal, cujo vértice ocorre entre os 51 e os 55 anos. Os autores do estudo de
2007, publicado na Science & Medicine, Andrew Oswald, da Universidade de Warwick, e David
Blanchflower, do Dartmouth College, consideram que o efeito da curva em U tem origem no
interior dos seres humanos, já que encontraram sinais de depressão no meio da vida em todos
os géneros de pessoas, independentemente de terem crianças em casa, de divórcios ou
mudanças de emprego ou rendimento*.
Mas o mais interessante não é a confirmação da “curva”, o mais interessante é que enquanto
os europeus da Escandinávia e da Europa do norte e do centro vêm os seus níveis de
felicidade aumentar entre os 55 e os 70 anos, ultrapassando mesmo os níveis de felicidade
dos mais jovens, a felicidade dos portugueses aumenta ligeiramente apenas entre os 55 e os
60 anos, embora nunca atinja os níveis dos mais novos, mas a partir daí decresce
acentuadamente.
Sabendo-se que a saúde tem um impacto elevado no sentimento de felicidade das pessoas, a
autoavaliação que os portugueses fazem da sua saúde não será estranha a este facto. Como
se vê na figura seguinte:
* TSF, 29 Janeiro 2008.

Avaliação subjectiva do estado de saúde

Enquanto na Escandinávia e na Europa do norte e centro, mais de metade dos inquiridos
avalia o seu estado de saúde como bom e apenas cerca de 10% o avaliam como mau, em
Portugal são apenas 22,6% a avaliá-lo como bom e 28,6% como mau

Rendimento subjectivo do agregado familiar (conforto com que vive)

Fonte: European Social Survey, 2002-2012 (N=154 936)

Mais de metade (52,2%) dos portugueses dizem que o rendimento disponível do agregado
familiar só lhes permite viver com dificuldade, enquanto na Escandinávia e na Europa do
norte e centro, apenas 7,6% e 12,8%, respectivamente, dizem o mesmo

Numa reportagem* realizada na Dinamarca, que ocupa
recorrentemente o 1º lugar nos rankings de felicidade,
a jornalista do Expresso, Christiana Martins, refere que
um dos entrevistados diz que para ser feliz é ter “uma
boa relação com a mulher e os filhos, ter saúde e estar
confiante face ao futuro”.
A confiança é um dos maiores preditores da percepção
do bem-estar e aqui os portugueses distinguem-se
claramente dos europeus do norte, mais confiantes e
mais optimistas em relação ao futuro, enquanto os
portugueses são desconfiados e pessimistas.

Optimismo em relação ao futuro

*Publicada na Revista do Expresso em Novembro de 2013

Confiança social e nas Instituições políticas

É caso para dizer que para ser
mais feliz é melhor
ser optimista, rico e ter saúde
do que ser
pessimista, pobre e doente.

Dimensões com mais impacto positivo e negativo no Bemestar subjetivo/felicidade, por esta ordem*:
Impacto positivo:
- Rendimento subjetivo do agregado familiar (Qualidade de vida)
- Conexões e relações sociais
- Satisfação com a governação
- Estado de saúde
- Escolaridade
Impacto negativo:
- Insegurança económica
- Voz política (interesse pela política, facilidade em tomar decisões políticas, simpatia partidária e voto)
- Insegurança física
* Mais informações em Brites, R. (2010) Valores e Felicidade no Século XXI: Um Retrato Sociológico dos Portugueses em
Comparação Europeia, disponível em http://repositorio-iul.iscte.pt/handle/10071/2948

Source: The Lancet (http://www.thelancet.com/)

http://www.businessinsider.com/study-says-happiness-has-no-effect-on-health-2015-12
O maior estudo de sempre sobre a felicidade revela uma desconexão surpreendente entre saúde e felicidade

Mais de 700 000 mulheres no Reino Unido foram estudadas durante 10 anos.

Foi-lhes pedido que classificassem:
1) a sua saúde; 2) a felicidade; 3) o Stress; 4) as emoções e o seu controle; 4) o como se sentiam relaxados

As principais conclusões do estudo são:

• 5 em 6 disseram que em geral se sentiam felizes
• 1 em 6 disseram que em geral se sentiam infelizes

A infelicidade foi associada com
•
•
•
•

Estatuto social baixo;
Fumar;
Falta de exercício;
Não viver com um companheiro.

As mulheres que já estavam em más condições de saúde, tendiam a dizer que eram:
•
•
•
•

Infelizes;
Stressadas;
Descontroladas;
e Não conseguiam relaxar

E depois de terem ajustado o seu estilo de vida para um estilo mais saudável:
• A infelicidade foi descartada como sendo uma causa direta do aumento do risco de morte

Os investigadores concluem que o estudo desmistifica a crença comum de que
a infelicidade pode causar doenças
• Ao contrário, é a doença que provoca infelicidade
• “Muitos ainda acreditam que o stress ou a infelicidade podem causar diretamente
doenças, mas é uma simples confusão entre as causas e os efeitos”
• “Claro que as pessoas que estão doentes tendem a ser mais infelizes do que aqueles
que estão bem, mas o estudo de um milhão de mulheres no Reino Unido mostra que a
felicidade não têm incidência direta nas taxas de mortalidade”
Richard. Peto, co-autor do estudo)

“[…] I could be handy, mending a fuse/When your lights have gone/You can knit a sweater by the
fireside/Sunday mornings go for a ride/Doing the garden, digging the weeds/Who could ask for more?/Will
you still need me, will you still feed me/When I'm sixty-four?”

The Beatles (When I'm sixty-four?)

Eu posso ser útil, concertando um fusível / Quando as suas luzes apagarem / Você pode tricotar um
suéter junto da lareira / nas manhãs de domingo podemos ir para passear / tratar do jardim,
arrancando a erva daninha / Quem poderia pedir mais? / Será que você ainda precisa de mim, você
ainda me vai alimentar / Quando eu estiver com sessenta e quatro?

Sempre gostei muito desta canção dos Beatles e quando a ouvi pela
primeira vez, teria os meus 15 anos, pensei que seria muito velho quando
tivesse 64 anos. Felizmente estava enganado, pois vou fazer 64 anos
este ano e não me sinto nada velho. As coisas mudaram muito nos
últimos 40 anos e os 64 de então não são os 64 de agora. Creio que se
os Beatles escrevessem a canção agora, mudariam os 64 para 84 e
quando eu fizer 84, direi que mudariam para os 94.
https://www.youtube.com/watch?v=vAzaOZfgf0M

Grau de Felicidade em Portugal, por escalão etário

Fonte: European Social Survey, - Portugal 2002-2012 (N=12 463)

Como se observa, a percepção da felicidade decresce com a idade, mas depois dos 60
anos, 44% dos portugueses ainda se consideram muito felizes*.

Quem são eles e elas?
* Saliente-se que são cerca de 87% na Escandinávia e 80% na Europa do norte e do centro.

Esboço de um retrato sociológico dos portugueses mais felizes,
com mais de 60 anos

A maioria é
• do sexo feminino (54,4%)
• vive na região Norte (40,2%)
• é casada (76,7%)
• tem baixa escolaridade (73,2% têm apenas até 4 anos de escolaridade concluídos)
• está reformada (72,6%)

• e considera que o rendimento do agregado familiar
“dá para viver” (53,7%).

• Consideram que o seu estado de saúde é razoável
(50,7%), mas 32,2% dizem que é bom/muito bom
• estão satisfeitos com a sua vida (74,6%)
• e são optimistas relativamente ao futuro (62%)

Religião
• a maioria diz que é católico (96,9%)
• que participa em serviços religiosos pelo menos pelo
menos uma vez por semana (36%)
• e reza todos os dias (48,2%)

Política
• a maioria autoposiciona-se politicamente ao centrodireita/direita (42,6%)
• não se interessam por política (38,6%)

• simpatizam com um partido político (64,3%)
(O PSD (46,8%) e o PS (41,1%) são os partidos com que mais simpatizam);

• e votam (85,5%).

• Não confiam na Assembleia da República (57,1%);
• na Justiça (56,6%)
• nos Políticos (80%)
• e nos Partidos políticos (80,1%)
• mas confiam na Polícia (76%).

• Estão insatisfeitos com o Governo (66,3%)
• e com o estado da Economia (79,6%)
• mas estão satisfeitos com o funcionamento da
Democracia (52,2%).
• Avaliam como mau o estado da Educação (50,3%)

• e dos Serviços de saúde (51,2%).

Cabe agora a cada um de vocês fazer a comparação com

este “retrato” e tirar as devidas ilações.
Eu já o fiz e, sinceramente, não me revejo minimamente

nos traços dominantes aqui apresentados.
Mas considero-me muito feliz.

Ou seja, como diz o povo: não há regra sem excepção.
Serei uma excepção e essa percepção contribui para a

minha auto-estima e a minha felicidade.

Concepções de Felicidade

Muito obrigado.
Sejam felizes…
Procurando e promovendo a felicidade

