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PSIQUIATRIA POSITIVA e PSICOLOGIA POSITIVA: conceitos, objetivos e princípios  

A Psiquiatria Positiva é a ciência e a prática da psiquiatria que procura compreender e promover o bem-estar físico, comportamental e mental tendo como principal foco potenciar os fatores psicossociais positivos 

(FFPs) do indivíduo (Jeste, Palmer, Rettew & Boardman, 2015). Segundo Jeste e col. (2015), os FPPs incluem as caraterísticas psicossociais positivas – resiliência, otimismo, mestria pessoal e autoeficácia, 

envolvimento social, sabedoria, espiritualidade e religiosidade; e os fatores ambientais positivos – dinâmicas familiares, suporte social e outros determinantes ambientais do funcionamento psicossocial. Um número 

crescente de estudos têm mostrado que quanto mais desenvolvidos estiverem estes fatores, melhores os resultados de saúde, objetivamente medidos, incluindo maior longevidade e maior bem-estar subjetivo (Diener 

& Chan, 2011; Rasmussen, Scheier & Greenhouse, 2009). 

No mesmo sentido, pode definir-se a Psicologia Positiva como a ciência que enfatiza a compreensão e potenciação das qualidades mais positivas do indivíduo: otimismo, coragem, ética, significado de vida, 

competências interpessoais e responsabilidade social, caraterísticas estas que permitem melhorar a qualidade de vida e prevenir a doença mental (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). É ainda definida como o estudo 

das condições e dos processos que contribuem para o florescimento humano e para o funcionamento ótimo dos indivíduos, grupos e instituições (Gable & Haidt, 2005), bem como das forças e virtudes humanas 

(Sheldon & King, 2001). Seligman e Peterson (2004) identificaram as principais forças de caráter e virtudes humanas que os indivíduos deverão ser capacitados para alcançarem o bem-estar pleno. A seguinte tabela – 

Classificação das Forças - Valores em Ação (The Values in Action [VIA] Classification of Strengths) (Park, Peterson & Seligman, 2004) reúne as forças de caráter e virtudes que permitem ao ser humano prosperar e 

florescer. Estas forças e virtudes permitirão ao ser humano o alcance de uma vida plena, “(…) aquelas características que fazem com que vida valha a pena ser vivida” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As duas áreas – Psiquiatria Positiva e Psicologia Positiva – apesar de surgirem em contextos académicos e científicos diferentes são convergentes, partilhando os mesmos princípios e objetivos. São ambas 

ciências e práticas clínicas que procuram compreender e promover o bem-estar dos indivíduos, 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 & Csikszentmihalyi, 2000; Jeste e col. , 2015). 
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MINDFULNESS – uma prática com interesse para a psiquiatria e psicologia positiva 

As investigações sugerem que a prática de Mindfulness promove o bem-estar e é uma ferramenta importante no que respeita à prevenção e ao tratamento de perturbações mentais (Jeste e col. , 2015). Esta é uma 

prática utilizada no campo da Psiquiatria Positiva e da Psicologia Positiva no sentido em que permite a gestão de estados emocionais negativos, promoção de estados emocionais positivos, cultiva a criatividade, e 

altera a relação com o eu, o mundo e o passado/futuro (Ciarrochi, Kashdan & Harris, 2013), promovendo o bem-estar psicológico e a qualidade de vida. 
 

No contexto da Psiquiatria Positiva, os estudos têm evidenciado que a prática formal de Mindfulness traz benefícios acrescidos a várias condições psiquiátricas, nomeadamente a depressão e ansiedade (Jeste & 

Palmer, 2015), através do seu impacto na regulação emocional (Lutz e col. 2014). Para além disso, a prática de Mindfulness pode ser um contributo importante na consolidação da relação terapêutica entre o paciente e 

o psiquiatra (Groves, 2016). 
 

O Mindfulness também tem ganho crescente interesse no campo da Psicologia Positiva, pelo objetivo em comum: o alcance do bem-estar. É ainda possível encontrar analogias entre as competências inerentes à 

prática de Mindfulness e as forças de caráter/virtudes de Seligman. A definição de Mindfulness de Bishop e col. (2004), traduzida em dois elementos principais: (1) a capacidade de focar a atenção ao momento 

presente e (2) a adoção de uma postura de não-julgamento, aceitação e abertura, reflete duas virtudes da psicologia positiva – a autorregulação e a curiosidade/mente-aberta, respetivamente. 

Ainda neste sentido, Baer e Lykins (2011) exploraram a tese de que a prática de Mindfulness permite a promoção de algumas das forças de caráter essenciais ao alcance do bem-estar psicológico, tais como, a 

autorregulação, a criatividade e a gratidão. Por outro lado, Niemiec, Rashid e Spinella (2012) investigaram de que forma as forças da psicologia positiva são competências necessárias para a prática de Mindfulness – 

autoconsciência, curiosidade, perseverança, compaixão, mente-aberta e perspetiva. 
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