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Saúde mental, amor e 
psicanálise: Uma breve 
reflexão1

Rui C. Campos
Psicólogo clínico e psicoterapeuta; Professor auxiliar com agregação da Universidade de Évora
rcampos@uevora.pt

RESUMO

Neste artigo esboça-se uma compreensão do que é a saúde mental e discute-se em torno 
da sua complexidade e do seu carácter relativo. Contextualiza-se as características ine- 
rentes à saúde mental no processo de desenvolvimento humano e num equilíbrio entre uma 
preocupação consigo e com os outros – numa tensão dialéctica entre a construção de um self 
autónomo, coeso e diferenciado e a promoção e vivência de relações afectivas de empatia, 
mutualidade e co-construção. Discute-se também em torno do sofrimento e da importância 
da relação com o outro, da aceitação do que outro pode proporcionar, mas também da neces-
sidade do indivíduo procurar activamente o que lhe faz sentido e faz bem.

Palavras-chave: Saúde mental; Amor; Desenvolvimento humano; Sofrimento; Relação inter-
pessoal; Identidade.

1 Com ligeiras alterações o texto referente a este artigo foi apresentado sob a forma de Comu-
nicação a convite no Colóquio: “Psicanálise em mudança”; ISPA, Lisboa, 20 e 21 de Outubro 
de 2017. Agradecemos ao Dr. Coimbra de Matos a amabilidade da leitura e apreciação prévia 
do texto referente a este artigo previamente à sua publicação.

Revista Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, 2017 8(1): 13-20
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Na clínica, na investigação e na formação de psicólogos, o foco é muitas 
vezes colocado no risco, na vulnerabilidade, na patologia e no sofrimento. 
Tenho frequentemente dado por mim a pensar sobre aquilo que fica quan-
do se tratam os sintomas e se mitiga o sofrimento. E tenho-me questionado 
sobre, afinal, o que significa ter saúde mental. É certamente mais do que 
a ausência de sintomas, mais do que uma baixa vulnerabilidade e mais do 
que um sofrimento reduzido. Saúde mental estará eventualmente ligada a um 
certo equilíbrio interno e ao processo de desenvolvimento. Diversos modelos 
teóricos desenvolvimentistas teorizaram aliás, sobre o fim último do desen-
volvimento humano normativo e sobre os diversos estádios pelos quais os 
indivíduos vão passando ao longo do ciclo vital. 

De acordo com um critério psicológico de normalidade, saúde mental  
estaria associada a essa progressão desenvolvimental harmoniosa e a um certo 
bem-estar (Carvalho-Teixeira, 2010). 

Talvez ninguém discorde se eu disser que, no processo psicoterapêutico, tenta-
mos promover o desenvolvimento, que o processo psicoterapêutico consiste 
mesmo no retomar do processo de desenvolvimento que ficou suspen-
so (Coimbra de Matos, 2002), logo, que o objectivo do processo é também 
promover a saúde mental do cliente. Mas o que quer isto dizer de facto? 
O que queremos exactamente promover no cliente? Resiliência? Preten-
demos tornar a pessoa mais resiliente? Em parte sim. É certamente bom ser 
resiliente, mas sê-lo-á sempre, em todas as ocasiões? Deve a pessoa humana 
conseguir tolerar sempre a adversidade? Em que grau se deve ser resiliente? 
Saúde mental é mais do que resiliência, não é assim? 

E será que saúde mental tem alguma coisa a ver com ausência de sofrimento, 
de acordo com um critério funcional de normalidade, digamos assim? Segun-
do este critério, um dado fenómeno é considerado patológico, a partir do 
momento em que provoca sofrimento ao próprio indivíduo e (ou) aos outros 
que lhe estão próximos. Mas na verdade, bem sabemos, pode ser sadio, estar 
ou ficar doente em algumas circunstâncias, sentir um importante sofrimento 
até, sem que isso implique ausência de saúde mental. Talvez não seja a ausên-
cia de sofrimento que define saúde mental, então, mas a possibilidade de o 
relativizar. Saúde mental como liberdade existencial e doença como perda 
dessa liberdade, diria uma existencialista (Dalgalarrondo, 2000; Scharfetter, 
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2002). Na verdade, sofrimento existe sempre; é inevitável, apesar de o tentar-
mos mitigar, mas o indivíduo saudável seria aquele capaz de relativizar esse 
sofrimento e as limitações inerentes à condição humana. No entanto, porém, 
talvez não seja bom sermos capazes de relativizar tudo... Ou seja, será que 
tudo é relativizável?

Em boa verdade, todos nós temos limitações. Importa aceitá-las. Nem sempre 
isso acontece nos tempos que correm, no entanto. Por vezes assistimos a uma 
verdadeira negação maníaca, em que muitos querem acreditar que tudo é 
possível. Algumas frases que encontramos nas redes sociais, por exemplo, 
transmitem a ideia de que o indivíduo tudo pode, desde que queira muito 
e, quando algo que quer não acontece, é porque a pessoa não se esforçou 
o suficiente – seria possível começar sempre de novo, a cada momento. O 
homem novo ou a mulher nova, sem passado, sem nada que o limite na vida, 
mas efectivamente, sem futuro também, porque num presente escorregadio, 
desligado e sem sentido. 

Detenho-me ainda um pouco mais por esta zona. Seria então, essa capacidade 
de relativização que nos tornaria saudáveis, que nos permitira sermos feli-
zes, sentir bem-estar; a saúde mental estaria então ligada ao sentimento de 
bem-estar? Bem-estar psicológico, bem-estar subjectivo, decorrente de uma 
apreciação que o indivíduo faz sobre si e a sua própria vida. Mas em que 
grau? Quanto mais melhor? O bem-estar “máximo” é saúde mental, ou uma 
vez mais, é mania? O maníaco parece sentir-se bem consigo próprio. Mas 
será feliz? É a mesma coisa? Será possível ser feliz quando se está cheio de si 
próprio? Não é de estar cheios de nós próprios que precisamos, mas de nos 
sentirmos preenchidos. Preenchidos pelo social, pelo relacional. Não será isso 
que nos torna humanos?

E não será que saúde mental é também capacidade de nos adaptarmos? - 
uma adaptação à frustração, no fundo, àquilo que no social não ocorre como 
desejamos. As coisas, efectivamente, não são sempre como queremos. Esse 
pensamento, de que tudo pode ser a nosso jeito, é, na realidade, de carácter 
profundamente infantil. Mas excesso de adaptação é tóxico; o excesso de 
norma é mortífero, porque impede a individualidade e suga a capacidade de 
criar. Porém, a ausência de normas, por outro lado, é também terrificamente 
desorganizadora – de norma externa, mas sobretudo de norma interna:  a lei 
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interna é também aquilo que nos define como humanos e nos afasta do animal, 
do puramente instintivo. Confuso, porém! Porque o pulsional também nos 
define. A lei da razão, por um lado, portanto, e a lei da pulsão, por outro. Não 
há volta a dar; há uma necessidade de funcionarmos de acordo com as ambas 
as leis, de as conciliarmos. 

O que também nos define, certamente, é o momento do desenvolvimento 
em que nos encontramos. A noção de saudável deve ter também em conta 
os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial e as mudanças típi-
cas dos vários estádios de desenvolvimento. Há claramente comportamentos, 
pensamentos, desejos e fantasias que podem ser saudáveis numa criança, por 
exemplo, mas que não o serão numa pessoa mais velha – a saúde mental é, 
efectivamente, profunda e inequivocamente relativa. 

Então saúde mental é adaptação, voltando um pouco atrás, mas será que 
é também desadaptação? É encaixar, mas é, também, sentir desencaixe; é 
poder ousar; poder transformar e transformar-se. Será que é também poder 
e saber apreciar o que de bom nos vai acontecendo? Saber usufruir do que 
nos é oferecido? Assim sendo, é, num dado sentido, resignação, aceitação. E é 
certamente, também, poder estar em contacto connosco próprios? Ver o que 
lá está, poder ver o que lá está. E nem tudo é bom, certamente...

Destaque-se, ainda, a importância do outro, do contacto com outro. Fala-se, 
aliás, em Psicopatologia de factores protectores como o suporte social. Trata-
se então de receber o que outro nos oferece. Mas para receber o que outro 
nos oferece, é preciso saber aceitar que pode não ser exactamente aquilo que 
pretendíamos. E é preciso também conseguir aceitar o que nos é oferecido, 
sem culpa – aceitar a generosidade do outro. Entre a avidez infantil que tudo 
quer, e a arrogância narcísica que nada precisa e aceita, está a benevolência 
empática da relação autêntica com o outro, naquilo que cada um tem, pode e 
quer oferecer. Mas se devemos saber aceitar, se calhar devemos também saber 
procurar activamente o que nos faz bem.

É preciso procurar e encontrar – o encontro com o outro. Muitos se queixam 
nos dias de hoje, de não serem amados, mas será que amam verdadeiramente? 
Será que há verdadeiro encontro? Alguns desenvolvimentistas tentaram 
organizar as diferentes formas de funcionamento psíquico do ser humano 
em duas grandes linhas ou configurações: numa delas, o foco está no próprio; 
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na outra, o foco está nos outros; mas mesmo quando o foco está nos outros, 
isso não significa necessariamente mais saúde mental e melhores relações. 
Podemos focar-nos nos outros por aquilo que eles nos podem dar, e não pelo 
gozo da descoberta, da construção e da intimidade, em busca de criar aquilo 
que alguns autores designam de um nós. Podemos “amar” apenas para sermos 
amados – quando o outro é um objecto e não um sujeito. Podemos “amar” 
porque precisamos de alguma coisa. E ocorre-me o poema de Florbela Espan-
ca (1931) “Eu quero amar, amar perdidamente! Amar só por amar: aqui... 
além… Mais Este e Aquele, o Outro e toda a gente... Amar! Amar! E não 
amar ninguém!...”. 

Não haverá actualmente uma “fé” excessiva no poder da relação? Naquilo 
que ela passivamente pode trazer? Não será que é hora de dar mais voz ao 
indivíduo? Ao seu papel activo na busca do que lhe faz sentido e faz bem? No 
caso da situação psicoterapêutica, a relação é certamente imprescindível para 
a transformação do indivíduo, disso ninguém duvida; ela é necessária, mas 
não é suficiente, no entanto. Nesta relação como nas outras relações é preciso 
considerar o indivíduo e o seu potencial para se ligar ao outro, para benefi-
ciar da própria relação, para co-criar; para construir. Que não haja ilusões, 
no entanto: uma tendência para construir e, simultaneamente, para destruir, 
existe em todos; resta saber qual a parte que prevalece; resta tentar promover 
a parte que constrói. Mas é preciso trazer à luz o que está na sombra, porque 
algo está, sempre, na sombra! Construir e co-criar num movimento dialéctico 
e sinérgico que mimetiza o desenvolvimento – eis o processo terapêutico. 

Os mecanismos centrais envolvidos no crescimento psicológico poderão ser 
os mesmos. Em ambas as situações opera uma oscilação entre um relacio-
namento próximo e um distanciamento / separação e individuação, entre 
um envolvimento gratificante e uma experiência de incompatibilidade / frus-
tração – será neste jogo dialéctico que ocorre a mudança (Blatt, 2008). 

Saúde mental é saber e poder amar o outro e, saber e poder sentir-se amado. É 
certamente. Mas para amar e ser amado é preciso amar-se a si próprio. Claro 
que a relação é biunívoca. É preciso sempre uma robustez da identidade.

É preciso um equilíbrio entre uma preocupação consigo e com os outros. 
Um desenvolvimento humano harmonioso, aliás, e retomo a ideia anteri-
or, implica e ocorre numa tensão dialéctica entre a construção de um self, 
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autónomo, coeso e diferenciado e a promoção e vivência de relações afectivas 
de empatia, mutualidade e co-construção. Na patologia esta sinergia, este 
equilíbrio, é perturbado, e um dos movimentos / processos é privilegiado em 
detrimento do outro (Blatt, 2008). A patologia mental é sempre, na verdade, 
uma busca de equilíbrio. Equilíbrio que certamente permitirá a capacidade 
de usufruir do prazer, o entusiasmo, a auto-realização, a autonomia, o senti-
mento de competência e a capacidade para no relacionarmos com os outros. 
Saúde mental é isto tudo. Mas é mais, certamente, ou é menos? Será também 
autenticidade, esperança, sintonia consigo próprio. É curiosidade, fascínio 
pelo novo, desejo de experimentar, de conhecer, de questionar e de descobrir. 
É ainda, creio, capacidade de sentir saudade, de poder entristecer-se, porque 
quem pode sentir saudade também pode amar, e como dizia João dos Santos, 
quem pode entristecer-se, também pode apaixonar-se.

Será que saúde mental é ainda e, também, empowerment? Em boa verdade, 
há listas de características associadas à saúde mental que se podem avaliar 
através de escalas de avaliação como a de Shedler-Westen (Shedler & Westen, 
2007); mas a soma de todas essas características num só indivíduo confere-lhe 
saúde mental? Numa lógica mais ou menos matemática, somando tudo o que 
é “positivo” e subtraindo tudo o que é “negativo”, o que resulta?

Continuo sem saber bem o que é saúde mental; volto ao princípio da comuni-
cação... Só me resta portanto, antes de terminar, associar livremente e olhar 
para mim; talvez encontre algo no meu próprio percurso que me ajude. Vejo 
agora que a concebo enquanto movimento interno; processo de desenvolvi-
mento, sem estádio último; como uma procura; na verdade, como uma certa 
utopia; como percurso vital; como caminho a percorrer; que usufruamos dele, 
connosco e com os outros, em encontro florido de intimidade; é também por 
causa dela que a vida tem cor, não é?

Que as estradas da viagem da vida não tenham demasiadas barreiras; que as 
que existem possam ser torneadas, por vezes por atalhos, outras pela espe-
ra, pela reflexão; afinal podem ser só check points. É preciso parar, recuar, 
esperar, sorrir, e depois olhar em frente, as pedras do caminho e o horizonte 
longínquo; avançar, levando na bagagem o que já foi, porque só assim se pode 
esperar serenamente o que está por vir; na claridade do dia e à luz do luar, que 
enfeita e oferece as sombras à noite; e sempre, sempre tentando saber quem 
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somos e estar e aproveitar o momento presente.

Ouso dizer que nem sempre a estrada é melhor que a estalagem. Às vezes é 
preciso ficar na estalagem. Quando a chuva forte cai lá fora, quando o vento 
sopra sem parar; ficar no silêncio, no interior de nós próprios, apenas connos-
co. Esperando a tempestade passar; aceitando o que fomos, e sonhando com 
o que ainda podemos vir a ser. A existência humana é, na sua essência, e na 
verdade, profundamente solitária. Por mais amor que possamos sentir, por 
melhor que seja a qualidade das relações que estabelecemos no passado e no 
presente e, por maiores que sejam as expectativas futuras, por mais rica e 
saborosa que possa ser a esperança num futuro criativo, digno e rejubilante, 
o percurso humano é sempre solitário. Quando olhamos para dentro de nós, 
somos nós! É claro que somos também aquilo que com os outros construímos, 
somos parte daqueles que connosco partilharam um dia a nossa proximidade, 
mas no limite, somos únicos, somos nós, somos sós! 

Entre a nostalgia e o vazio depressivos e a avidez e o desejo maníacos está o 
sentimento de plenitude, mas de uma plenitude sempre incompleta, ainda 
que serena, em busca de algo, em busca de um sentido. Saúde mental talvez 
seja esse sentido; ou talvez seja apenas a procura desse sentido!
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TITLE

Mental health, love and psychoanalysis: a brief thought

ABSTRACT

This article outlines an understanding of what mental health is and discusses its complexity 
and relative character. The inherent characteristics of mental health are contextualized in 
the process of human development and in a balance between a concern with oneself and 
with others, in a dialectical tension between the construction of an autonomous, cohesive 
and differentiated self and the promotion and experience of affective relations of empathy, 
mutuality and co-construction. We also discuss about suffering and about the importance of 
relationship with others, of the acceptance of what others can provide, but also of the indi-
vidual’s need to actively look for what makes sense and is well for him / her.

Key Words: Mental health; Love; Human development; Suffering; Interpersonal relation-
ship; Identity 
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Os autores devem garantir que o seu trabalho é inteiramente original e, 
se utilizados trabalhos ou excertos de outros trabalhos já publicados, esse 
facto deverá ser declarado. A prática de plágio, em qualquer das suas formas, 
constitui um comportamento anti-ético de publicação e é inaceitável. O 
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autor correspondente deve garantir que existe um consenso pleno de todos 
os co-autores na aprovação da versão final do documento e na sua submissão 
para publicação.

Os editores comprometem-se a avaliar os manuscritos exclusivamente com 
base na sua mais-valia académica e científica. Um editor não deve usar 
informações não publicadas nos seus próprios trabalhos, sem o expresso 
consentimento por escrito do autor. 

Os revisores comprometem-se a tratar quaisquer trabalhos recebidos para 
avaliação como documentos confidenciais. Informação privilegiada ou ideias 
obtidas através de revisão por pares devem ser mantidas em sigilo e não 
devem ser utilizadas para proveito pessoal. Os comentários ou correções serão 
conduzidos de forma objetiva e as observações formuladas serão claras e devi-
damente argumentadas, para que os autores possam usá-los para melhorar o 
artigo.

Regemo-nos por um sistema de arbitragem anónima por avaliadores exter-
nos (referees), através de um procedimento de Double Blind (duplamente 
cego): neste processo os intervenientes (autores, revisores e gestores de artigo) 
são tornados anónimos. O artigo é enviado para dois (ou mais) Pares Revi-
sores, que o examinam e arbitram sobre a sua qualidade. O editor enviará 
ao autor informação sobre a eventual aceitação para publicação; reformu-
lação e submissão para nova avaliação por pares; ou não aceitação. No caso de 
reformulação, os autores receberão os pareceres e recomendações dos Pares 
Revisores e deverão proceder às alterações recomendadas. 

Os autores autorizam a AP a guardar a informação relacionada com o artigo 
(textos e dados de identificação dos autores). Estes dados podem ser apagados 
mediante solicitação do autor(es) por email enviado à revista.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

– Todos os artigos apresentados à Revista Portuguesa de Psicanálise e Psico-
terapia Psicanalítica deverão ter um Título, um Resumo, a descrição dos 
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Autores, um corpo de texto e Referências Bibliográficas. O artigo terá que 
ter Título e Resumo em português e em inglês.

– Os resumos deverão ter entre 150 e 200 palavras e deverão ser seguidos de 
quatro a seis palavras-chave.

– Os autores (num máximo de seis), devem ser identificados com o nome, 
instituição(s) onde exercem, funções e os contactos (morada, e-mail e tele-
fone).

– Os artigos não deverão ultrapassar as 15 páginas (salvo algumas exceções), 
já incluindo referências, notas, tabelas, e figuras. Os últimos três elementos 
deverão ser evitados, exceto quando forem indispensáveis para a compreensão 
do texto.

– Só são aceites notas de rodapé na primeira página do artigo relativas ao 
título e à identificação do autor. 

– Todas as outras notas, devem ser apresentadas apenas quando forem conside- 
radas essenciais.

– As fotografias, figuras, esquemas e gráficos devem ter um título e ser 
enumeradas por ordem de inclusão no texto.

ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS ARTIGOS

Primeira página 

1. O título do artigo, que deverá ser conciso; 

2. O nome do autor ou autores (devem usar-se apenas dois 
ou três nomes por autor); 

3. O grau, título ou títulos profissionais e/ou académicos 
do autor ou autores; 

4. O serviço, departamento ou instituição onde trabalha(m). 
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Segunda página 

1. O nome, telefone, endereço de correio eletrónico e 
endereço postal do autor responsável pela correspondên-
cia com a revista acerca do artigo; 

2. O nome, endereço de correio eletrónico e endereço pos- 
tal do autor a quem deve ser dirigida a correspondência 
sobre o artigo após a sua publicação na revista. 

Terceira página 

1. Título do artigo nas línguas necessárias (Português/
Inglês); 

2. Resumo do artigo nas línguas necessárias; 

3. Quatro a seis palavras-chave nas línguas necessárias;

Páginas seguintes 

As páginas seguintes incluirão o texto do artigo, devendo cada uma das 
secções em que este se subdivida começar no início de uma página.

TRATAMENTO EDITORIAL

Os textos recebidos são submetidos a um processo de validação administra-
tiva. Os textos que estejam de acordo com as normas são identificados por 
um número. Será considerada como data de receção do artigo o último dia 
de receção da versão eletrónica do artigo e dos anexos necessários. Os artigos 
aceites serão distribuídos a um editor responsável, que fará uma apreciação 
sumária e apresentará o artigo em reunião dos Co-Editores.

Os artigos que estejam de acordo com as normas e que se enquadrem na 
missão da revista entrarão num processo de revisão por pares. Aos revi-
sores será pedida a apreciação crítica de artigos submetidos para publicação. 
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Essa avaliação incluirá as seguintes áreas: atualidade, fiabilidade científica, 
importância clínica e interesse para publicação do texto. De forma a garantir 
a isenção e imparcialidade na avaliação, os artigos serão enviados aos revi-
sores sem a identificação dos respetivos autores e cada artigo será apreciado 
por dois. Caso exista divergência de apreciação entre revisores, os editores 
poderão convidar um terceiro revisor. A decisão final sobre a publicação será 
tomada pelo editor chefe com base nos pareceres dos revisores. As diferentes 
apreciações dos revisores serão integradas pelo editor responsável e comu-
nicadas aos autores. Os autores não terão conhecimento da identidade ou 
afiliação dos revisores ou do editor responsável.

A decisão relativa à publicação pode ser no sentido da recusa, da publicação 
sem alterações ou da publicação após modificações. Neste último grupo, os 
artigos, após a realização das modificações propostas, serão reapreciados pelos 
revisores originais do artigo. Desta reapreciação resultará uma apreciação 
final por parte do editor responsável e a decisão de recusa ou de publicação, 
da qual os autores serão informados.

REGRAS DE CITAÇÃO E DE REFERENCIAÇÃO

As regras de citação e de referenciação devem ser elaboradas de acordo com 
as normas sugeridas pela A.P.A. (American Psicological Association).

CORRESPONDÊNCIA EDITORIAL E SUBMISSÃO DE TEXTOS
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