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O conceito de psiquiatria positiva surgiu em 1906, quando o médico e psicólogo William James, apresentou uma 

nova abordagem teórica e prática sobre a doença mental, defendendo que as crenças e as emoções positivas são 

essenciais no tratamento e reabilitação destas doenças.  

No final dos anos 90, surgiu o conceito de psicologia positiva, criado por Seligman e colaboradores. Este autor 

definiu a psicologia positiva como “uma ciência que enfatiza a compreensão e potenciação das qualidades mais 

positivas do indivíduo: optimismo, coragem, ética, significado de vida, competências interpessoais e 

responsabilidade social”.  

Estes dois conceitos, apesar de surgirem em contextos académicos e científicos diferentes – medicina e psicologia - 

são convergentes, partilhando os mesmos princípios e objetivos. 

Tradicionalmente, a psiquiatria e a psicologia focaram a sua atenção no sofrimento humano e na doença mental. O 

progresso foi marcado pela compreensão e tratamento de várias perturbações mentais – depressão, ansiedade, 

fobias, entre outras. Apesar deste progresso ter permitido a compreensão e o tratamento destas doenças, não 

teve em conta o facto de que as pessoas precisam de mais do que ausência de sintomas psicopatológicos para 

alcançarem o bem-estar psíquico. Desta forma surge a Psiquiatria e a Psicologia Positiva.  

A Psiquiatria Positiva e a Psicologia Positiva, podem ser definidas como ciências e práticas clínicas que procuram 

compreender e promover o bem-estar das pessoas, tratando a psicopatologia e cultivando o que há de melhor em 

cada um, potenciando assim experiências de vida positivas de forma a alcançar o bem-estar pleno.  

Seligman propõe um modelo de bem-estar onde considera que o florescimento humano, traduzido pela relação 

dinâmica e equilibrada entre o prazer (e ausência de dor) e o propósito de vida, tem por base a potenciação de 

cinco domínios: 
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Esta abordagem positiva não pretende desvalorizar ou substituir o que se conhece sobre sofrimento e doença mental. O objetivo é ter uma compreensão científica mais completa e equilibrada sobre a condição humana, não atribuindo 

maior relevância a determinadas experiências de vida em detrimento de outras. 

Pretende-se que a Psiquiatria Positiva e a Psicologia Positiva não se centrem apenas no estudo da doença mental, das fraquezas e das perdas, mas também no estudo de forças e virtudes humanas. O tratamento psiquiátrico e psicológico 

não envolve apenas a redução de sintomatologia psicopatológica, mas a promoção do que há de melhor em cada indivíduo, permitindo o alcance de bem-estar pleno e de experiências de vida positivas. 

(Fredrickson , 2003; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Synder & Lopez, 2005) 

(Jeste, Palmer, Rettew & Boardman, 2015; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) (Jeste, Palmer, Rettew & Boardman, 2015; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) 

Ainda no que respeita ao conceito de florescimento humano, Seligman e Peterson, a partir de investigações 

realizadas em vários países do mundo, identificaram as principais forças e virtudes humanas. Os indivíduos 

deverão ser capacitados destas virtudes e forças para alcançarem o bem-estar.  

Virtudes Forças de Caráter  Definição  

Sabedoria e 
Conhecimento 

Criatividade, curiosidade, originalidade, 
pensamento crítico e empatia. 

Forças cognitivas que estão relacionadas 
com a aquisição e a utilização do 

conhecimento. 
 

Coragem 
Ousadia, persistência, honestidade e 

entusiasmo . 

Forças emocionais, associadas à vontade de 
lutar para alcançar metas. 

 

Humanismo 
Amor, generosidade e inteligência 

emocional. 
Forças interpessoais que visam a 

colaboração e o suporte. 

Justiça Equidade, liderança e trabalho de equipa. 
Forças que promovem o respeito social. 

 

Temperança 
Perdão, humildade, prudência e 

autocontrolo  
Forças reguladoras que protegem dos 

extremos. 

Transcendência 
Apreciar a beleza e a excelência, gratidão, 

esperança, humor e espiritualidade.  
Forças que elevam. 

(Peterson & Seligman, 2004) 

• O experienciar de emoções positivas apresenta uma relação positiva 
significativa com o aumento da perceção, da atenção, da flexibilidade de 
pensamento e da criatividade, o que se traduz numa maior facilidade em 
encontrar soluções e possibilidades perante os problemas e as 
adversidades.  

Emoções Positivas 

• Este conceito refere-se a um estado de processamento mental no qual o 
indivíduo, durante o desempenho de uma tarefa, se encontra 
completamente absorvido por sensações de energia focalizada, 
concentração e sentimentos de auto-eficácia. Trata-se de um estado 
mental em que está ausente o medo de insucesso e de fracasso, 
verificando-se sentimentos de gratificação e autodeterminação.  

Envolvimento (Flow) 

• A presença de relações positivas é considerada uma das dimensões que 
tem mais impacto no bem-estar e felicidade do indivíduo. A promoção 
de relações interpessoais positivas e de suporte, promove o bem-estar, a 
positividade, ajudando o indivíduo a lidar com as dificuldades e os 
problemas de forma mais eficaz.  

Relações Positivas 

• Esta dimensão traduz-se na crença do indivíduo “pertencer e servir algo 
que acredita ser maior que ele próprio”. Através da construção de uma 
narrativa de vida que integra passado, presente e futuro, bem como 
diferentes eventos e realidades experienciadas, o indivíduo tende a 
sentir-se mais estável face às contrariedades e eventos traumáticos.  

Sentido de Vida 

• A realização prende-se com a motivação que o indivíduo tem para agir 
em função da concretização dos seus objetivos. A concretização desses 
objetivos promove a auto-eficácia e a sensação de bem-estar.  

Realização 


