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RESUMO 

 
Esta pesquisa objetivou descrever as percepções dos graduandos de Psicologia acerca de 
espiritualidade e analisar suas experiências no contexto do Estágio Curricular com os 
atendimentos realizados e articulações com a espiritualidade. Trata-se de um estudo descritivo 
de campo, com abordagem qualitativa. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), atendendo aos requisitos das resoluções nº 
466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), com o Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 62130816.5.0000.5243. Os dados 
foram coletados por meio de entrevistas fenomenológicas com 24 graduandos do Curso de 
Psicologia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, localizada em Niterói, 
regularmente matriculados e cursando os últimos períodos de sua formação, independente de 
gênero ou religião, no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA). Como critérios de inclusão, foram 
utilizados: alunos matriculados no nono e décimo período, inscritos regularmente na disciplina 
de Estágio Curricular, com experiência em atendimentos clínicos psicológicos, em condição de 
participarem da pesquisa por livre consentimento, que estivessem em supervisão de estágio 
clínico há, no mínimo, seis meses a fim de que já tivessem aproximação com demanda de 
pacientes. Como critérios de exclusão: não participaram os alunos que só possuíam experiência 
com atendimentos clínicos psicológicos infantis. Para avaliação dos resultados, foi utilizado o 
método fenomenológico de Amedeo Giorgi, nas seguintes etapas: 1) Leitura de todos os 
protocolos; 2) Discriminação de unidades; 3) Articulação de insights psicológicos com 
unidades de significado; 4) Sintetização de todas as unidades de sentido.  
Palavras-chave: Espiritualidade. Psicologia. Estudante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNDERGRADUATE PSYCHOLOGY STUDENTS’ PERCEPTIONS ABOUT 
SPIRITUALITY WHILE EXPERIENCE LIVED IN THE CURRICULUM 
INTERNSHIP PRACTICE: A phenomenological view 
 
 

ABSTRACT 
 

This research has the objective to describe the Psychology undergraduate students’ perceptions 
about spirituality and analyze their experiences in the Curriculum Internship Practice context 
from psychological care and realizing articulations with spirituality. This is a descriptive study 
with a qualitative approach. The study was approved by the Ethics Committee in Research of 
the Federal Fluminense University (FFU), attending the requirements of the Resolutions 
466/2012 and 510/2016 of the National Health Council (NHC), with the Certificate of 
Presentation for Ethical Assessment (CPEA) number 62130816.5.0000.5243. Data were 
collected through phenomenological interviews with 24 undergraduate psychology students 
from a private Higher Education Institution (HEI), located in Niterói, regularly enrolled and 
coursing the last periods of their graduation, regardless gender or religion, at the Applied 
Psychology Service (APS). As inclusion criteria were used: students enrolled in the ninth and 
tenth periods, regularly enrolled in the Curricular Internship discipline, with experience in 
psychological clinical care, in position to participate in the research for consent, which were in 
clinical internship supervision for at least six months in order that already have approach to 
patient demand. Exclusion criteria: students who only had experience with children's clinical 
psychology care will not participate. To evaluate the results, it was used the phenomenological 
method of Amedeo Giorgi, with the following steps: 1) Reading all protocols; 2) Discriminating 
units; 3) Articulation of psychological insights with meaningful units; 4) Synthesizing all units 
of meaning.  
 
Keywords: Spirituality. Psychology. Undergraduate. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A espiritualidade é uma dimensão esquecida do cuidado em saúde. 

J. Swinton 

 

Esta dissertação trata acerca da espiritualidade a partir da percepção fenomenológica 

dos estagiários de Psicologia que estejam em supervisão e orientação, buscando compreendê-

la enquanto fenômeno existencial no mundo-da-vida desses futuros profissionais, 

descortinando-se a influência da dimensão espiritual na vida dos clientes atendidos, em seu 

cotidiano e enfrentamento de inúmeras questões. 

O que somos e no que acreditamos ou, em outras palavras, o que nos constitui, diz 

muito a respeito da maneira com a qual lidamos com o que nos circunda. Entender-nos traz 

explicações sobre nossas atitudes perante os acontecimentos da vida. A Psicologia, em suas 

muitas formas, busca o autoconhecimento, assim como a espiritualidade, com sua proposta de 

integração de todos os aspectos da vida humana.  

A espiritualidade é uma característica de respeitável representatividade na vida em 

sociedade, tanto no mundo ocidental quanto oriental. As diversas culturas possuem rituais 

religiosos muito particulares, sejam mono ou politeístas. A presença de um ser superior ou 

transcendente ao qual se presta culto é presença marcante. Todavia, mais do que a prática da 

religião, nota-se a experiência de uma vida espiritual, ou seja, uma existência dotada de 

espiritualidade. E a primeira encontra-se inserida na segunda. 

A importância dada às religiões na vida dos indivíduos e a forma como estas moldam 

o seu olhar de mundo foram temas que sempre me despertaram interesse. Durante minha 

graduação em Psicologia (2009-2013), pelas Faculdades Integradas Maria Thereza 

(FAMATH), em Niterói – RJ, no período em que começava a delinear meu projeto para a 

monografia, optei por abordar, de alguma forma, a questão espiritual e religiosa. Encontrei na 

Psicologia Analítica do psiquiatra e terapeuta suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) as bases para 

meu futuro trabalho de conclusão de curso. E, em seus últimos anos de vida, Jung dedicou-se 

ao tema espiritual e sua simbologia. 

Para a Psicologia Analítica, o homem possui uma estrutura de personalidade que é 

chamada psique. Esta é a “totalidade dos processos psíquicos, tanto conscientes quanto 

inconscientes”. (JUNG, 2013, p. 388). Consiste no somatório total de suas partes constituintes, 

compreendendo elementos conscientes e inconscientes. E a religiosidade seria uma função 

natural e inerente à psique. (SILVEIRA, 2011). Assim, sua vivência e manifestação dependem 
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de fatores que já residem no interior de cada indivíduo e, para tanto, é necessário que o 

inconsciente seja assimilado: o simbolismo de âmbito espiritual e religioso encontra-se no 

inconsciente. 

Para aprofundar meus saberes em relação aos conceitos junguianos, iniciei, no 

primeiro semestre de 2014, uma especialização em Psicologia junguiana, também pela 

FAMATH. Em 2015, passei a buscar um curso de pós-graduação stricto sensu que me 

permitisse trabalhar a dimensão espiritual da vida do homem em uma maior amplitude. E, 

assim, encontrei na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) um núcleo de 

pesquisa que trabalhasse a temática referida: o QUALITEES (Núcleo de Pesquisa Qualitativa 

Translacional em Emoções e Espiritualidade na Saúde), coordenado pela professora doutora 

Eliane Ramos Pereira. Nele, fui acolhida e comecei a trilhar a caminhada do Mestrado 

Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde, na perspectiva de um crescimento profissional 

e de apresentar contribuições ao conhecimento existente acerca da espiritualidade, dimensão 

extremamente importante da vida do homem. 

 

1.1 A FORMAÇÃO INTERDISCIPLINAR NA PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

Mundialmente, propaga-se a ideia de constante aperfeiçoamento, atualização e 

desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos relativos à atuação profissional. Para 

acompanhar as exigências do mercado, os indivíduos buscam renovação de suas ferramentas 

por meio de cursos de extensão e pós-graduação, sejam lato ou stricto sensu.  

No Brasil, a pós-graduação stricto sensu direciona o profissional diplomado em Ensino 

Superior a um aprofundamento em saberes que estão para além do que fora assimilado na 

graduação. Através do ingresso em cursos de Mestrado e, sequencialmente, Doutorado, abrem-

se portas para a carreira acadêmica e para a pesquisa científica. Com a formação de 

pesquisadores, o conhecimento modifica-se e se desenvolve, gerando uma rede de transferência 

de informações, crescente a cada pesquisa efetuada. (FARIA, 2009; BRASIL, 2015a; BRASIL, 

2015). 

Em levantamento realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Ensino Superior (CAPES), estimou-se que, no Brasil, há 122.295 estudantes de pós-graduação 

stricto sensu, sendo 76.323 de mestrado acadêmico, 4.008 de mestrado profissional e 41.964 de 

doutorado. (FARIA, 2009). Esses números tendem à elevação devido à urgência de capacitação 

para as inovações constantes nas profissões: a sociedade e o meio no qual esta habita desafiam, 

cada vez mais, à uma produção maior de conhecimento. 
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De acordo com o último censo realizado pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na área das Ciências 

da Saúde, estima-se que há 21.196 linhas de pesquisa, 47.069 pesquisadores e 5.609 grupos de 

pesquisa. (BRASIL, 2017). 

Variadas são as profissões que compõem as Ciências da Saúde. As doenças podem ser 

vistas e interpretadas por ângulos distintos que, de algum modo, complementam-se. Nessa 

perspectiva, os programas de pós-graduação inclinam-se a incentivar uma interdisciplinaridade, 

com a presença de múltiplas profissões tanto em seu corpo docente quanto discente, ainda que 

o curso oferecido se concentre no campus de determinada disciplina. A troca de experiências e 

saberes oriunda do contato entre profissionais de áreas diversas, mas que objetivam um mesmo 

fim – a manutenção da saúde –, enriquece a formação em pós-graduação.  

Em busca da superação hegemônica do paradigma biomédico e da especialização 

profissional, modelos de pós-graduação interdisciplinares mostram-se mais eficientes e 

proveitosos para o enfrentamento da realidade encontrada no trabalho e, também, como locais 

que favorecem o renascimento de um respeito mútuo entre as profissões. E, ainda, muitos 

ambientes de trabalho são compostos por equipes multiprofissionais. 

A reflexão sobre a importância da interdisciplinaridade na formação em pós-graduação 

nas Ciências da Saúde permite a compreensão dos rumos que o modelo de produção de saúde 

tem tomado na contemporaneidade. Para isso, é essencial tracejar um breve histórico, desde o 

desenvolvimento ocidental das disciplinas à sua contextualização: o paradigma biomédico, bem 

como as consequências advindas desse processo. 

Na tentativa de superação do pensamento biomédico, em vigência desde meados do 

século XIX, tem-se buscado a aplicação de um modelo de saúde alicerçado no que há de mais 

humanizado nos indivíduos: o cuidado, que lhes é inerente e fundante de toda e qualquer relação 

estabelecida no mundo concreto. (GEWEHR et al., 2017; BOFF, 2014). Este cuidado, voltado 

para a saúde, destarte, focaliza-se no indivíduo em sua pluralidade, levando em consideração 

as implicações de sua formação pessoal, singular e subjetiva e de seu meio social, histórico e 

cultural, ao invés de privilegiar a doença que acomete seu corpo, estritamente biológico. Nessa 

perspectiva, abrange-se a existência individual em um olhar holístico, que engloba, assim, 

aquele corpo da ciência, empírico e quantitativo, e o corpo subjetivo, abstrato e não tateável, 

qualitativo. (GEWEHR et al., 2017). 

Entretanto, tais avanços são recentes, e não totalmente implementados. E, devido à 

lógica biomédica regente do modelo de saúde, propagada, concomitantemente, ao fenômeno da 

superespecialização, foi reforçada a ideia de uma necessária fragmentação do corpo humano, 
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em pormenores, para exame fidedignamente científico. Este fenômeno teve seu auge no período 

de emergência do positivismo e do avanço tecnológico. A repartição do conhecimento refletiu-

se, também, na divisão trabalhista pelos moldes capitalistas de produção, que subtraía do 

homem o sentido do trabalho. (ROQUETE et al., 2012). 

Para compreender melhor o que ocorre na superespecialização e na consequente 

fragmentação do conhecimento, é imprescindível discorrer acerca da “disciplina” e sua 

“disciplinaridade”. 

O termo “disciplina”, originado do latim, em uma das definições de dicionário de 

verbetes da língua portuguesa, é entendido como “área de conhecimento ensinada ou estudada 

em uma faculdade, em um colégio etc.; matéria”. (MICHAELIS, 2017). Seria, pois, um ramo 

do conhecimento, com suas próprias teorização e metodologia, característico de uma ciência. 

E, a construção ocidental dos saberes relativos às profissões e seus respectivos campos se deu 

a partir dessa disciplinaridade, com a fomentação de fronteiras limitadoras entre eles. Como 

resultado disso, os fenômenos desmembraram-se de seu todo complexo, num processo de 

simplificação. (ALMEIDA FILHO, 2005). 

Em virtude das mudanças sócio-históricas, os fenômenos acabaram por revelar mais 

claramente sua complexidade e a inevitabilidade do reconhecimento dessa estruturação. A 

saúde seguiu por esses trilhos, com seus variados fatores causais. Essa complexidade da 

realidade acaba por envolver a formação de profissionais no sistema de pós-graduação. 

Anteriormente, a superespecialização fazia sentido. Contudo, nos dias atuais, entende-se a 

relevância de estabelecimento de um ponto intersetorial entre as disciplinas relacionadas ao 

cuidado da saúde, pois este vai além da aplicabilidade de uma tecnociência ou de uma 

perspectiva única: ele busca ser integral e integralizante. 

A formação de profissionais competentes, desde a etapa de sua graduação, deve-se, 

mais do que à assimilação de conteúdos teóricos e do aprendizado de técnicas, à constante 

renovação de seu pensamento, realizada através de reflexões. A universidade, nesse sentido, 

desempenha um papel mais do que relevante, pois é nela que se inicia o processo de inserção 

em uma profissão e, dependendo de seus modos de transmissão de saberes, tendencia à 

fragmentação, já citada, do conhecimento, que se estende ao ambiente de trabalho. Para romper 

com essa tendência desarticuladora, a interdisciplinaridade se mostra como um caminho 

fecundo, pois contribui para a formação de novos cenários de saberes. (OLIVEIRA, 2015).  

A interdisciplinaridade é a proposição de uma comunicação e uma troca de saberes 

entre áreas distintas de conhecimento, no compartilhamento de metodologias, trazendo 
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novidades à teoria e aos afazeres práticos. (ROQUETE, 2012). O prefixo “inter”, do latim, 

corrobora a ideia de “entre um ou mais”. 

A pós-graduação, nas décadas anteriores, estava a serviço de uma compensação de 

possíveis deficiências de aprendizagem durante a graduação, afastando-se, assim, do objetivo 

inicial pelo qual fora criada: ser um espaço reflexivo e inovador, onde, através de novas ideias, 

propostas e pesquisas, o conhecimento pudesse avançar. (COSTA et al., 2014). 

Com a realidade do multiprofissionalismo, encontra-se maior abertura para a execução 

da interdisciplinaridade no espaço da pós-graduação. Cabe ressaltar que esta ultrapassa a 

multidisciplinaridade, que se dá pela justaposição de disciplinas distintas em um mesmo 

ambiente, para análise de um mesmo fenômeno, sem que haja permuta entre elas, mesmo com 

o significado de multiplicidade que o prefixo “multi” carrega em si mesmo. Não se é levada em 

consideração a necessidade de criação de um espaço comum entre os campos de saberes. 

(ROQUETE, 2012). 

No Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS), da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), alocado na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, a proposta 

é a integração entre profissões diversas no campo maior da saúde. Apesar da área de 

concentração do curso ser a Enfermagem, há a presença de profissionais para além dessa 

formação acadêmica, como psicólogos, assistentes sociais, dentistas, educadores físicos, 

fisioterapeutas etc. 

É possível a escolha de duas linhas de pesquisa: 1. Cuidados Clínicos; e 2. Cuidado 

em Seu Contexto Sociocultural. A segunda linha, por ser caracteristicamente mais aberta às 

Ciências Humanas e Sociais e outras variações, acumula para si uma multiplicidade maior de 

profissões. Com relação à abordagem das pesquisas, estudos quantitativos e qualitativos 

encontram-se equiparados. Os orientadores, majoritariamente, são enfermeiros; porém, alguns 

deles possuem formação em outras disciplinas, como Psicologia e Filosofia. A 

interdisciplinaridade se inicia, assim, na constituição do próprio corpo docente. 

A estrutura curricular do programa, tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado, 

promove uma abertura de possibilidades de temáticas a serem pesquisadas e, também, de 

diálogos interdisciplinares. Há diversidade, e a peculiaridade do olhar interpretativo de cada 

pesquisador com sua formação própria. Durante as aulas, através das propostas dos docentes 

responsáveis pelas disciplinas, foi possível observar a infinitude de perspectivas praticáveis, e 

a riqueza oriunda do intercâmbio de saberes de cada especialidade. Ao especialista, “a exigência 
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interdisciplinar impõe [...] que transcreva sua própria especialidade, tomando consciência de 

seus próprios limites para colher as contribuições das outras disciplinas”. (ROQUETE, 2012). 

O reconhecimento dos limites de sua própria disciplinaridade, com a abertura para 

colaboração de outras, além de promover o aperfeiçoamento na qualificação e capacitação para 

responder aos desígnios do dia a dia laboral, convoca à superfície a habilidade reflexiva. A 

mudança pessoal causada por esse encontro na pós-graduação stricto sensu leva à diplomação 

um profissional diferenciado, que compreende o papel da abertura à instalação de novos 

cenários de saberes. (OLIVEIRA, 2015). 

A pós-graduação, como contribuição comprovada à alteração das práticas 

profissionais, amplia o olhar do profissional. O engajamento no universo da pesquisa científica 

contribui para o bem-estar social, indo além do retorno financeiro ou de uma titulação que 

acarrete maiores possibilidades de trabalho. O debate fomentado pela interdisciplinaridade 

amplia a formação geral. (COSTA et al., 2014; MARTIN, 2011). 

Apesar de o destino da maioria dos pós-graduados em cursos stricto sensu das Ciências 

da Saúde ser a universidade e sua carreira acadêmica, em detrimento da produção de pesquisas, 

é imprescindível reconhecer o papel da interdisciplinaridade para esses diplomados: caso 

tenham tido contato com essa forma de intercâmbio de conhecimentos, mais comum no período 

de pós-graduação, esses docentes repassam sua experiência e aprendizado para os graduandos, 

contribuindo para a formação de um número maior de mentes reflexivas que, em um dado 

momento, podem optar pelo ingresso na pós-graduação, disseminando uma reflexividade, 

através de uma rede de transferência de informações crescente. (COSTA et al., 2014; MARTIN, 

2011). 

O desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares tem sido discutido e apresentado; 

todavia, a mentalidade dos profissionais da saúde ainda está atada ao paradigma biomédico, 

tanto no que diz respeito à fragmentação examinadora quanto pela dificuldade em tornar real 

um novo modo de produzir cuidado em saúde, mais humanizado. (BOFF, 2014). Ainda, tornar 

público o resultado de pesquisas é um outro desafio, pois, apesar da interdisciplinaridade 

crescente em programas de pós-graduação e, pode-se afirmar, de graduação, e de uma 

aproximação compreensiva do que o seja, as revistas e periódicos científicos restringem os seus 

interesses a áreas específicas. (BARRA, 2013). 

Para um futuro não imediato, uma transdisciplinaridade, talvez, viabilizaria-se. Mesmo 

que não esteja em nível hierárquico acima da multi ou interdisciplinaridade, ela traduziria o 

reconhecimento final de que a realidade dos fenômenos em saúde é complexa e que, para que 

seus estudos tenham qualidade, devem ser indivisíveis, para além de barreiras metodológicas, 
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ou fronteiras limitadoras. O prefixo “trans” carrega em si a ideia de superação e mudança. 

Pensando a palavra transformação, poderia se entender como uma modificação no que já está 

formado, pronto, dado. A transdisciplinaridade, na prática, seria a abertura das disciplinas para 

o acolhimento do que as atravessa. (ROQUETE et al., 2012; ALMEIDA FILHO, 2005). 

 No modelo de saúde, seria um sonho com ares de utopia. Entretanto, a saúde, um bem 

tão necessário, possui as condições de trazê-la à verossimilhança, levando em consideração 

tudo aquilo que lhe compõe em sua complexidade multidimensional. (FLECK, 2000). 

A interdisciplinaridade, aplicada na pós-graduação stricto sensu, permite um 

intercâmbio de saberes, que vão de experiências pessoais a metodologias. A possibilidade da 

interação entre profissionais de disciplinas múltiplas, nesse período de formação de futuros 

docentes e/ou pesquisadores, convoca à superfície a habilidade reflexiva dos indivíduos, outrora 

esquecida. Novos cenários de saberes nascidos da interdisciplinaridade são necessários para 

contemplar o estudo da saúde em sua complexidade e multidimensionalidade, superando o 

paradigma biomédico e a fragmentação do conhecimento. 

O aprendizado, inserido numa proposta interdisciplinar, possibilita a criação de uma 

rede de transferência de informações crescentes, que passa do pós-graduado, futuramente 

docente e/ou pesquisador, ao graduando, discente e potencial estudante de pós-graduação. Com 

a implementação de uma lógica interdisciplinar para desenvolvimento de pesquisas nas 

Ciências da Saúde, o conhecimento encontra vias para progredir. 

Ainda, com a superação das barreiras metodológicas ou fronteiras limitadoras, uma 

sonhada transdisciplinaridade se viabilizaria, traduzindo, fidedignamente, o significado da 

palavra transformação, como uma modificação do que já está formado para dar lugar a um 

conhecimento que abranja quanto mais perspectivas sejam viáveis, atendendo às demandas de 

qualificação e capacitação profissional da contemporaneidade e, principalmente, gerando 

saúde. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Há tempos longínquos, a espiritualidade apresenta-se como um tema fértil para o 

surgimento de questionamentos díspares. De acordo com o Zeitgeist1 – o espírito científico, 

intelectual e cultural de uma determinada época –, ela encontra uma abertura maior ou menor 

                                                           
1 Zeitgeist é uma palavra alemã, utilizada em Filosofia para descrever o “espírito da época”, aquele que determinava 
o paradigma científico. 
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para que seja estudada. Como exemplo, pode-se tomar o fato de que a sociedade já vivera 

momentos em que o paradigma vigente era teocêntrico e, em outras ocasiões, antropocêntrico. 

O homem, desde a Pré-História, praticara uma vida espiritual e religiosa. Os primeiros 

indícios encontrados relacionados a isto dizem respeito à prática do sepultamento de seus 

mortos, com a presença de rituais, que denotariam uma preocupação com o que estaria para 

além da vida terrena. Afirma-se, então, que “O homem passa a produzir uma espécie de ritual 

para seus mortos mostrando, com isso, que há uma abstração em relação ao ser que não está 

mais entre eles, e há também um elo com esse ser”. (POSSEBON; MEDEIROS, 2014, p. 66). 

Este reconhecer algo que transcendia a existência humana ainda não era sinônimo da presença 

de uma religião, mas demonstrava uma abertura para que esta fosse criada. 

Na História, período marcado pela invenção da escrita e a urbanização da vida, 

organizada política e socialmente, surgem as religiões. De acordo com sua cultura, os povos – 

gregos, romanos, egípcios, nórdicos, latinos etc. – criavam suas religiões, sendo muitas delas 

politeístas: cada uma com suas crenças próprias e deuses. Havia uma visão mágico-religiosa 

sobre saúde e doença na Antiguidade, e as causas dos adoecimentos estariam relacionadas a 

elementos naturais ou espíritos sobrenaturais. Transgressões na área religiosa que resultavam 

em perda da saúde eram solucionadas por aqueles que possuíam autoridade para tal: sacerdotes, 

xamãs ou feiticeiros. Desta forma, a religião moldava o olhar de mundo e a organização do 

cuidado em saúde. (HERZLICH, 2004 apud CRUZ, 2011). 

Cruz (2011) segue seu raciocínio, narrando outros modelos de compreensão para saúde 

e doença: holístico (das medicinas hindu e chinesa, na Antiguidade, que viam a saúde como 

resultante do equilíbrio entre elementos do ambiente e humores corporais); empírico-racional 

hipocrático (a saúde é resultante do equilíbrio dos humores e, a doença, do desequilíbrio); 

biomédico (predominante nos dias atuais, e propõe a separação do corpo em parte para estudos, 

o que resulta nos variados “especialismos”); sistêmico (surge na década de 70, e afirma que, se 

em uma estrutura geral de saúde, uma parte se altera, as outras partes são atingidas, e se inicia 

uma busca para novo equilíbrio); e, por último, História Natural das Doenças (propõe 

compreender as inter-relações entre agente causador da doença, hospedeiro e meio ambiente). 

Historicamente, pode-se notar que houve períodos de entrelaçamento entre saúde e 

espiritualidade/religiosidade. Inversamente, observa-se um cientificismo. Indiscutivelmente, no 

âmbito individual, o fenômeno espiritual parece ter considerável relevância nos 

acontecimentos. Nas sociedades modernas, a religião exerceu grande poder sobre os indivíduos 

– a Igreja impunha as regras e gerenciava o conhecimento existente. A sociedade atual vivencia 

um momento com a presença de diversas polarizações. Na questão espiritual e religiosa, 
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observa-se, claramente, posicionamentos opostos, daqueles que possuem crenças religiosas e 

dos que não possuem – ateus e agnósticos. Todavia, para falar de espiritualidade, é necessário 

diferenciá-la de religião: a primeira é um campo vasto, e abarca a segunda, mas vai muito além 

de rituais religiosos. 

Para Boff (2016), espiritualidade vem de espírito e, para compreender o que é este 

último, faz-se necessário desenvolver uma concepção de ser humano mais ampla, ou, em outras 

palavras, mais fecunda, inversa à qual é transmitida através da cultura dominante, convencional. 

Nela, o ser humano é composto de corpo e alma ou de matéria e espírito, o que leva a um 

dualismo e à uma fragmentação, quando, na verdade, a espiritualidade propõe uma globalização 

corporal, e isto afeta, também, o meio externo ao homem. 

 Koenig, George e Titus (2004) afirmam que espiritualidade é: 

 
 

a busca pessoal para a compreensão de respostas a questões fundamentais sobre a 
vida, sobre o significado e sobre o relacionamento com o sagrado ou transcendente, 
que pode levar (ou não) ou surgir a partir do desenvolvimento de rituais religiosos e 
da formação de comunidade. (KOENIG; GEORGE; TITUS, 2004, p. 555)  
 
 

Desta forma, a espiritualidade possibilitaria o encontro de significados para as relações 

estabelecidas pelo homem enquanto presença mundana – como um ser que habita num meio 

consigo mesmo e com os outros. 

Fisher e Brumley (2007, p. 50) desenvolveram um modelo de saúde espiritual, descrita 

como uma dimensão fundamental da saúde geral dos indivíduos, envolvendo aspectos físicos, 

mentais, emocionais, sociais e vocacionais. E, a saúde espiritual é um estado dinâmico para ser 

vivido em concordância com a forma pela qual os indivíduos vivem seus quatro domínios de 

bem-estar espiritual:  

1) Pessoal: relação consigo mesmo, significado, propósito e valores na vida. 

2) Comunal: expresso na qualidade e profundidade das relações interpessoais entre o 

si mesmo e os outros, relativos à moralidade, cultura e religião. Estes são expressos em amor, 

perdão, confiança, esperança e fé na humanidade. 

3) Ambiental: vai além de cuidados e nutrição para o físico e biológico para uma 

sensação de espanto e admiração; para algumas pessoas, é a noção de unidade com o ambiente. 

4) Transcendental: a relação do si mesmo com alguma coisa ou algum ser para além 

do nível humano – a preocupação final, força cósmica, realidade transcendente ou Deus. 

Envolve a fé para adoração e culto, a fonte do mistério do universo. 
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Para Stoll (2008), a espiritualidade possui duas dimensões: uma vertical e, a outra, 

horizontal. A vertical diz respeito ao relacionamento entre a pessoa e Deus, o ser transcendente 

e os valores supremos. Já a dimensão horizontal reflete a experiência humana do 

relacionamento com Deus através das crenças, valores, estilo e qualidade de vida, além das 

interações consigo mesmo e com o que está à sua volta – os outros e a natureza. 

Xavier (2006) diferencia religiosidade e espiritualidade: a primeira é ligada ao corpo 

institucional; a segunda, à subjetividade individual.  

 
 
“Religiosidade” tende a denotar um sentido mais estrito, vinculado à religião 
institucional; e “espiritualidade” tende a ser diferenciada de religião em função de um 
sentido (ou conotação) mais individual ou subjetivo de experiência do sagrado. 
(XAVIER, 2006, p. 183) 

 
 

Segundo Moreira-Almeida (2007), crenças, práticas e experiências espirituais, há 

tempos, têm sido características imperiosas e influentes na maior parte das sociedades; e, ainda, 

a importância da dimensão religiosa e espiritual para a saúde tem ganhado reconhecimento por 

profissionais de saúde, pesquisadores e a população, fazendo com que o número de estudos que 

investigam o binômio espiritualidade-saúde aumente. Contudo, o autor cita a existência de duas 

limitações concernentes à área no Brasil e em países de língua portuguesa: 

 
 
Uma delas é que os estudos sobre espiritualidade e saúde realizados nesses países não 
são bem conhecidos no exterior. A segunda limitação é a ausência de uma revisão 
abrangente da literatura sobre espiritualidade e saúde, em português, que seja 
facilmente acessível a pesquisadores e clínicos de tais países. (MOREIRA-
ALMEIDA, 2007, p. 1) 

 
 

A demanda atual de cuidado em saúde é diversificada e, para acompanhá-la, a mão-

de-obra oferecida necessita, também, diversificar-se no que diz respeito ao arcabouço teórico e 

prático profissional.  

Pesquisadores psicólogos têm realizado estudos que enfatizam a importância da 

espiritualidade como dimensão humana, agregadora de bem-estar e saúde aos indivíduos. 

Panzini e Bandeira (2005) elaboraram e validaram o construto da Escala de Coping Religioso-

Espiritual (CRE), em uma versão traduzida da RCOPE, de Pargament, Koenig e Perez (2000). 

Vieira, Zanini e Amorim (2013), Cavalheiro e Falcke (2014) e Pereira e Holanda (2016) 

realizaram pesquisas acerca da espiritualidade e suas influências na vida de acadêmicos de 

Psicologia, demonstrando o papel que a graduação desempenha nessa questão. Henning-
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Geronasso e Moré (2015) realizaram pesquisa com psicólogos formados para caracterização 

das ações por eles efetivadas no contexto terapêutico, relativas à presença da 

espiritualidade/religiosidade na demanda dos pacientes. 

 

1.3 SITUAÇÃO DE ESTUDO  

 

Com a sua formação teórica e prática e, se assim se pode dizer, com sua 

autossuficiência velada, o homem afasta-se de sua transcendência, negligenciando, cada vez 

mais, o caráter espiritual de sua existência. Todavia, concomitantemente a esse movimento de 

afastamento do simbolismo de sua personalidade, parte da constituição humana, nasce a 

necessidade de uma religação2 com o que está para além do corpo físico, algo inexplicável, mas 

que possui uma magnitude inegável: a espiritualidade interfere em todos os planos da vida do 

ser humano, seja laboral, familiar e, mais ainda, em sua saúde. 

A existência humana necessita encontrar seu sentido. De acordo com Frankl (2003), o 

homem é motivado por uma vontade de sentido. Esta vontade: 

 
 

[...] constitui [...] um dos aspectos básicos de um fenômeno antropológico 
fundamental a que dou o nome de transcendência de si mesmo. Esta 
autotranscêndencia do existir humano consiste no fato essencial de o homem sempre 
“apontar” para além de si próprio, na direção de alguma causa a que serve [...]. E é 
somente na medida em que o ser humano se autotranscende que lhe é possível 
realizar-se – tornar-se real – a si próprio. (FRANKL, 2003, p. 20) 
 
 

Com sua forte tendência para autotranscender e se realizar, o homem busca formas 

eficazes para isto. Frankl (2003, p. 61) afirma que “[...] o âmbito religioso pode elevar ou 

remodelar o âmbito secular, transportá-lo para uma dimensão mais elevada ou sacralizá-lo, mas 

nunca entrar em contradição com ele”. Desta forma, a espiritualidade pode levá-lo a um estado 

ampliado de sua consciência, numa elevação de seu espírito. 

Jung (2014) afirma a necessidade da vivência da vida simbólica nos indivíduos. Para 

ele, esses mecanismos – inconscientes e desconhecidos – são de extrema importância para um 

funcionamento satisfatório da personalidade humana. As práticas espirituais possibilitam um 

                                                           
2 A palavra religião deriva do latim religio, para o qual são consideradas duas palavras para derivação: religere e 
religare. Richter (2005) expõe uma análise feita por Jung sobre o termo religião: a explicação clássica, que deriva 
religio do termo religere e a judaico-cristã, que deriva religio do termo religare. Religere significa “considerar 
cuidadosamente, examinar de novo, refletir bem”; já religare é traduzido por “amarrar, unir de novo, religar”. O 
primeiro seria, então, a atualização de algo que já existe. O segundo, uma religação do homem com deus. Assim, 
entende-se que a ligação rompida necessita ser restabelecida. 
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caminho para que essa vida se dê e, desta forma, se evitem conflitos geradores de adoecimento 

psíquico e, consequentemente, físico. A subjetividade precisa encontrar vias de expressão. 

Neste sentido, a Psicologia – área que trata de questões sensíveis e que precisam ser 

levadas à superfície para aqueles que a buscam – fornece um espaço para que o indivíduo se 

religue e reencontre a sua vida simbólica. Para tanto, aquele que realiza a prática profissional 

ou está em vias de aprendê-la deve lançar mão de uma atitude despida de concepções prévias, 

aceitando incondicionalmente à demanda que surge em suas atividades. 

Na publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), intitulada “Primeiros 

Cuidados Psicológicos: guia para trabalhadores de campo” (2011, p. 29), há uma seção sobre 

“Crise e espiritualidade”. Nela, afirma-se que, em situações de crise, as crenças espirituais e 

religiosas dos indivíduos podem ser utilizadas como estratégias importantes para o 

enfrentamento de situações complexas, com a presença de dor e sofrimento, possibilitando o 

aparecimento de significado e esperança. Ainda, acrescenta-se que as práticas rituais de uma 

religião, que dão vazão à espiritualidade, podem trazer conforto e, na experiência da crise, a fé 

pode ser colocada em teste, sendo fortalecida ou enfraquecida. Abaixo, estão transcritas 

sugestões do guia para lidar e oferecer apoio àqueles que estejam em enfrentamento de uma 

crise: esteja atento e respeite as crenças religiosas individuais; pergunte à pessoa o que 

normalmente a ajudaria a se sentir melhor; encoraje-a a fazer coisas que a ajude a lidar com o 

que ocorreu, incluindo rotinas espirituais, caso ela a mencione; ouça respeitosamente e sem 

julgamento suas crenças espirituais ou perguntas que as pessoas possam ter; não imponha à 

pessoa suas próprias crenças ou interpretações religiosas ou espirituais sobre o que ocorreu; não 

concorde ou rejeite uma crença espiritual ou interpretação sobre o evento, ainda que a pessoa o 

peça. 

Em minha experiência clínica como estagiária de Psicologia e como profissional, entre 

supervisões e atendimentos, surgiram relatos de pacientes com conteúdo voltado para a 

dimensão espiritual. Esta perspectiva demonstrou ter grande importância na maneira como o 

paciente interpreta e lida com seu mundo interior e exterior, inclusive a partir de suas crenças. 

Pude perceber que a crença e a fé em um ser superior podem influenciar positiva ou 

negativamente a dinâmica da personalidade dos indivíduos. A espiritualidade é um caminho 

para ser e estar e, indubitavelmente, direção para se alcançar o autoconhecimento, integrando 

consciência e inconsciente. E a cura envolve, além do que é físico, o que é mental.  

Desta maneira, quando se percebe a falta de algo inexplicável, e a necessidade de 

ajuda, o indivíduo busca a psicoterapia. Esta é um meio para que sentimentos e angústias 

relativas à vida, em todo seu contexto, sejam escoadas. Como para-raios de situações nas quais, 
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através de sua autoajuda, o homem não consegue solucionar, o profissional de Psicologia entra 

em ação. O estagiário – seja ele da clínica ou sócio-institucional –, que está em vias de se 

graduar, acaba por enfrentar questões da dimensão espiritual na vida de seus clientes, e a 

necessidade de que ele a percebe e a considere é imprescindível. Seja numa configuração 

individual ou grupal, o futuro profissional precisa preparar-se para lidar com esse fenômeno tão 

presente na vida humana. 

A partir dessas reflexões, e como tentativa de compreender essa área na vida do homem 

contemporâneo, tem-se, na pesquisa proposta, como objeto de estudo: a percepção dos 

graduandos de Psicologia acerca de espiritualidade, e constituíram-se como questões 

norteadoras: 1) Qual a percepção dos graduandos de Psicologia acerca de espiritualidade?; 2) 

Como se estendem os benefícios da espiritualidade ao funcionamento do corpo psíquico?; 3) 

Como o estagiário, na prática, pode assistir o paciente no caminho da espiritualidade? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

 Objetivo geral: 

Compreender a percepção dos graduandos de Psicologia acerca de espiritualidade. 

 

 Objetivos específicos: 

1) Descrever a percepção dos graduandos acerca de espiritualidade; 

2) Discutir os benefícios da espiritualidade para o campo psíquico; 

3) Mostrar a experiência dos graduandos com os pacientes e articulações com 

a espiritualidade como cuidado em saúde. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Cuidar do espírito significa cuidar dos valores que dão rumo à nossa vida e das significações 

que geram esperança para além de nossa morte. 

Leonardo Boff 

 

Este estudo justifica-se em função da necessidade de se humanizar o profissional, e 

para que este realize o encontro com sua própria interioridade. É imperativo olhar o ser humano 

numa perspectiva que contemple sua esfera subjetiva. A espiritualidade independe de religião 

– é um fenômeno que diz respeito à integração do homem com o todo do qual faz parte e se 
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encontra inserido – o mundo – e tudo o que nele habita. E esta dissertação objetiva trazer ao 

conhecimento científico uma visão transcendental, positiva e benéfica do caráter espiritual da 

vida que, nos últimos tempos, tem sido confirmado em estudos (TRASMONTANO, 2015; 

MIRANDA; LANNA; FELIPPE, 2015; SILVA FILHO; FERREIRA, 2015; REIS; MENEZES, 

2017), para que o profissional ou estagiário que vá acolher o paciente se dispa de pré-conceitos, 

buscando proporcionar um melhor atendimento, numa formação acadêmica mais completa e 

abrangente. 

 
 

O mundo da saúde é um mundo que busca a espiritualidade, a transcendência, um 
mundo em busca de significado. Ele apela à consciência dos valores que moldam 
nossos pensamentos e nossas decisões: apela para o exame dos fracassos de um 
humanismo reducionista o qual rejeita qualquer coisa além do físico e do empírico e 
apela para o questionamento das inadequações da visão mecanista da ciência que 
reduz todos os fenômenos à análise material (ROACH, 1991 apud WALDOW, 1998, 
p. 165) 

  
 

A busca pelo sentido – aquilo que move as atitudes humanas – pode encontrar um 

caminho na prática da espiritualidade. Descobrir o significado da vida e de suas ações é algo 

dotado de força e de extrema importância. Em determinados momentos, o homem pode 

questionar sua existência, e a espiritualidade fornece subsídios para que se vislumbre uma 

solução. 

Hodiernamente, vê-se a hegemonia do paradigma biomédico nas ciências do cuidado 

em saúde, sendo o corpo repartido para seu devido estudo. Para que sejam possíveis uma 

renovação e o surgimento de contribuições que tragam maior completude no olhar à saúde e ao 

ser humano, é necessário serem alçados novos e diferentes voos. E a ciência, em sua essência, 

exige que haja produção de conhecimento. Este não se estagna. E, como o ser humano é tanto 

objetivo quanto subjetivo, um atendimento que compreenda ambas as partes se torna, 

incontestavelmente, mais satisfatório.  

 

1.6 RELEVÂNCIA 

 

A espiritualidade vem ganhando destaque no que diz respeito à saúde dos indivíduos. 

Pedrão e Beresin (2010, p. 86) afirmam que a OMS, em 1988,  

 
 

iniciou um aprofundamento das investigações sobre a espiritualidade, incluindo o 
aspecto espiritual no conceito multidimensional de saúde. Atualmente, o bem-estar 
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espiritual vem sendo considerado mais uma dimensão do estado de saúde, junto às 
dimensões corporais, psíquicas e sociais. (PEDRÃO; BERESIN, 2010, p. 86) 
 
 

Trasmontano (2015) alega que, a partir da década de 90, as contribuições científicas 

sobre a dimensão espiritual humana na saúde passarem a crescer e, na 101ª sessão da 

Assembleia Mundial de Saúde, foi proposta uma modificação do conceito de saúde da OMS 

que, outrora, era descrito como “um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não 

meramente a ausência de doença” para, posteriormente, “um estado dinâmico de completo bem-

estar físico, mental, espiritual e social”. (FLECK, 2000, p. 37 apud TRASMONTANO, 2015, 

p. 18). Na sequência, a autora afirma que, além da inclusão do termo “bem-estar espiritual” no 

conceito de saúde, no instrumento de avaliação World Health Organization's Quality of Life 

Measure – WHOQOL (Medida de Qualidade de Vida pela Organização Mundial da Saúde), a 

dimensão espiritual da vida foi colocada com domínio de avaliação de qualidade de vida. 

Trasmontano (2015) cita, também, um estudo com homens e mulheres portadores do 

HIV, no qual foi constatado que a participação deles em atividades espirituais, como oração e 

meditação, reduziu o risco de morrer naqueles que não faziam uso de antirretrovirais e, para os 

que faziam, houve transformação espiritual, reduzindo o índice de mortalidade. Há ainda 

estudos que correlacionam a prática de atividades espirituais com baixa nos níveis de cortisol e 

que, quanto maior a espiritualidade, melhor é a aderência à medicação. (IRONSON; 

HAYWARD, 2008, p. 547; 549; 550 apud TRASMONTANO, 2015, p. 53). 

Netto e Moreira-Almeida (2010) afirmam a presença representativa da espiritualidade 

em todas as culturas, pois tem sido demonstrado o impacto do fenômeno religioso-espiritual 

nas pessoas e em sua saúde e doença, além da influência dessa dimensão em preocupações 

humanas que se voltam para adoecimento, depressão, mortalidade, adesão ao tratamento 

(confirmando o que foi descoberto acima no estudo com portadores de HIV) e enfrentamento 

de questões. E, mais, os autores afirmam que o Brasil, por sua variedade na expressão religiosa, 

é um campo fértil para a produção de estudos inovadores acerca da temática.  

Conforme os autores referidos acima, observa-se que a dimensão da espiritualidade 

atravessa a vida dos indivíduos em suas diversas esferas, sendo intimamente ligada ao bem-

estar e à integralidade do ser, proporcionando uma existência dotada de significado e sentido. 

Através da espiritualidade, o indivíduo encontra uma forma de ser e estar no mundo, podendo 

valer-se de todas as ferramentas que lhes são fornecidas por ela. Além do mais, cabe ressaltar 

que a OMS, o órgão responsável por questões de saúde a nível mundial, já incluiu a dimensão 
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espiritual em seus documentos. Isto demonstra a relevância crescente dos estudos voltados para 

o tema. 

 

1.7 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO  

 

O estudo almeja trazer contribuições ao ensino, prática e pesquisa, desmistificando a 

negatividade e irrelevância associada à espiritualidade, para que se avance em saberes acerca 

do tema e que a saúde, um bem tão necessário e valioso, possa receber cuidados sob uma nova 

perspectiva. Reforça-se a ideia de que se deva considerar o indivíduo em todos os seus aspectos 

e, a espiritualidade, como parte dele, não deve ser desconsiderada. 

No ensino universitário, a espiritualidade precisa ser vista como parte integrante da 

constituição do ser humano, e não como causadora de possíveis neuroses e doenças. Tal 

ensinamento se refletiria na prática, enriquecendo o conhecimento profissional e ampliando seu 

alcance: o profissional de saúde deve olhar para aquele que atende englobando todas as suas 

características, de forma holística. E, desta forma, a pesquisa, nascida de questões práticas, 

possibilitará o avanço científico acerca da questão espiritual. 

A saúde, aspecto multifacetado do ser humano, advinda de tudo aquilo que o compõe 

e o permeia, englobando aspectos subjetivos, históricos e culturais, clama por um olhar mais 

apurado. E a espiritualidade pode ser vista como um cuidado para e na saúde. Portanto, seu 

estudo torna-se imprescindível para as ciências do cuidado em saúde, pois o cuidar envolve 

mais do que um adequado aparato técnico, incluindo, também, a sensibilidade para considerar 

aquilo que está para além do corpo físico do paciente, que não pode ser quantificado, mas que 

possui um respeitável valor. O corpo subjetivo, qualitativo, necessita ser apreciado na prática 

profissional. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEITUAL 

 

2.1 ESTADO DA ARTE 

 

Ao longo dos anos, a produção científica mundial sobre espiritualidade vem 

aumentando, ainda que de uma forma tímida e insuficiente. Através de buscas realizadas na 

base de dados Scopus (SciVerse Scopus) e na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), foi possível 

se obter uma ideia do panorama geral de conhecimento da temática. Ainda, para se manter um 

padrão de qualidade do material encontrado, utilizou-se o critério classificatório dos Periódicos 

Qualis do ano de 2014, obtidos através da Plataforma Sucupira, considerando apenas 

publicações classificadas como B2 em diante. 

Por meio da plataforma dos Periódicos CAPES, utilizando a ferramenta do Acesso 

Remoto via CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), acessou-se a base de dados Scopus e a 

base Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Pelo portal da BVS, 

pesquisou-se nas bases Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Index Psicologia 

– Periódicos Técnico-Científicos. As buscas efetuaram-se com a utilização dos descritores 

Descritores de Assunto em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), 

nas línguas portuguesa e inglesa: Spirituality/Espiritualidade; Psychology/Psicologia, e o 

auxílio da palavra-chave Undergraduate/Estudante. 

A Figura 1 esquematiza, por meio de um fluxograma, os resultados das buscas 

realizadas e do quantitativo final utilizado para desenvolver a revisão de literatura. 
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Figura 1 - Fluxograma de identificação e seleção dos artigos para a revisão integrativa de literatura. 2016. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

2.1.1 Scopus 

 

Em um levantamento realizado na base de dados Scopus, no mês de junho de 2016, 

através de acesso remoto pela plataforma dos Periódicos CAPES, com o termo descritor MeSH 

Spirituality (Espiritualidade), na língua inglesa, encontraram-se 17.855 resultados. Os filtros de 

pesquisa utilizados foram os seguintes:  

1. Article, Title, Abstract, Keywords (artigo, título, resumo, palavras-chave);  

2. Limit to: all years to present (limitado a: todos os anos até o presente);  

3. Document type: All (Tipo de documento: todos);  

4. Subject Areas: Life Sciences, Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences 

and Humanities. (Áreas de assunto: Ciências da Vida, Ciências da Saúde, Ciências Físicas, 

Ciências Sociais e Humanas). 

Os registros se iniciaram no ano de 1976. A seguir, será apresentada uma tabela com 

a quantidade de publicações de 1976 até o corrente ano: 

CAPES: 
CINAHL (N=6); Scopus 

(N=23) 

BVS: 
LILACS (N=2); MEDLINE 

(N=49); Index (N=1) 

Total de artigos encontrados 
(N=81) 

Estudos excluídos 
(N=47) 

Estudos selecionados 
(N=34) 

Artigos lidos na íntegra eleitos 
por elegibilidade 

(N=18) 

Artigos lidos na íntegra 
excluídos com razões 

(N=10) 

Estudos incluídos em síntese 
qualitativa 

(N=8) 
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Tabela 1 - Número de publicações sobre espiritualidade entre os anos de 1976 e 2016, na base de dados Scopus. 

2016. 

Ano N Ano N Ano N Ano N 
1976 8 1987 25 1997 151 2007 1.088 

1977 3 1988 39 1998 179 2008 1.094 

1978 8 1989 40 1999 230 2009 1.188 

1980 9 1990 29 2000 287 2010 1.281 

1981 3 1991 55 2001 357 2011 1.442 

1982 11 1992 60 2002 513 2012 1.512 

1983 8 1993 43 2003 617 2013 1.635 

1984 12 1994 0 7 2004 632 2014 1.477 

1985 20 1995 105 2005 768 2015 1.301 

1985 28 1996 103 2006 898 2016 497 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Ainda, foram listados os cinco autores que mais publicaram, os cinco idiomas mais 

utilizados, as cinco áreas de assunto que mais produziram e os cinco tipos de publicação mais 

encontrados, na base de dados Scopus, acerca da espiritualidade, conforme a Tabela 2: 

 

Tabela 2 - Autores, idiomas, áreas de assunto e tipo de publicação sobre espiritualidade na base de dados Scopus: 

os cinco principais. 2016. 

 Autores N Idioma N Área de 
Assunto 

N Tipo de 
Publicação 

N 

1º 
 

Koenig, H. G. 158 Inglês 16.684 Medicina 7.347 Artigo 11.975 

2º 
 

Hodge, D. R. 85 Francês 292 Artes e 
Humanidades 

5.420 Revisão 2.426 

3º 
 

Pargament, K. I. 67 Espanhol 210 Ciências 
Sociais 

5.152 Capítulo de 
livro 

1.233 

4º 
 

Puchalski, C. M 50 Alemão 200 Psicologia 3.405 Livro 586 

5º Bussing, A. 45 Português 191 Enfermagem 2.745 Conferência 361 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Para refinar e aproximar a busca ao objeto de estudo da dissertação, foram levantadas 

e analisadas publicações de periódicos disponíveis na base de dados Scopus, utilizando-se os 

seguintes descritores MeSH, correspondentes à sua tradução em português pelos DeCS: 
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Spirituality/Espiritualidade; Psychology/Psicologia e o auxílio da palavra-chave 

Undergraduate/Estudante. Estes foram os filtros de pesquisa: 

1. Article, Title, Abstract, Keywords (artigo, título, resumo, palavras-chave);  

2. Limit to: 2011 to present (limitado a: 2011 até o presente);  

3. Document type: Article (Tipo de documento: Artigo);  

4. Subject Areas: Life Sciences, Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences 

and Humanities. (Áreas de assunto: Ciências da Vida, Ciências da Saúde, Ciências Físicas, 

Ciências Sociais e Humanas). 

Foram encontrados 23 resultados. Como critérios de inclusão, foram utilizados: artigos 

publicados no recorte temporal de 2011 a 2016, de classificação Qualis A1, A2, B1 e B2; como 

critérios excludentes: artigos de revistas não avaliadas pelo Qualis e aqueles duplicados. 

Seguindo fidedignamente os critérios citados, na sequência, foram lidos os resumos de cada 

artigo, para verificar a aproximação com a temática. Na sequência, buscou-se encontrá-los na 

íntegra. Desta forma, mais artigos puderam ser excluídos por não terem uma aproximação com 

a temática. Por fim, foram aproveitados dois artigos: 

 

Quadro 1 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura pela base de dados Scopus (N=2). 2016. 

 
 

 
Título 

 
Autores 

 
Ano 

 
Revista/Qualis 

 
1 

Ritualistic, Theistic, and Existential Spirituality: 
Initial Psychometric Qualities of the RiTE Measure 

of Spirituality 

WEBB, J. R.; 
TOUSSAINT, L.; 

DULA, C. S. 

2014 Journal of Religion 
and Health/B1 

2 Convergent/Divergent Validity of the Brief 
Multidimensional Measure of 

Religiousness/Spirituality: Empirical Support for 
Emotional Connectedness as a ‘‘Spiritual’’ 

Construct 

JOHNSTONE, B.; 
MCCORMACK, 
G.; YOON, D. P.; 

SMITH, M. L. 

2012 Journal of Religion 
and Health/B1 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

2.1.2 BVS 

 

Fez-se um levantamento na BVS, no mês de junho de 2016, com os termos descritores 

MeSH Spirituality; Psychology e o auxílio da palavra-chave Undergraduate. Encontraram-se, 

no total, 52 artigos. A seguir, utilizaram-se os seguintes filtros, para início da exclusão de 

material encontrado:  

1. Artigo; 

2. Base de Dados (surgiram, apenas, as bases: MEDLINE (n = 49); LILACS (n = 2) e 

Index Psicologia - Periódicos Técnico-Científicos (n = 1)); 
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3. Recorte Temporal (2011-2016, nãos sendo encontradas publicações em 2016 – 

surgiram 31 resultados: MEDLINE (n = 29); Index (n = 1); LILACS (n = 1)):  

a. 2015: n = 5 

b. 2014: n = 14 

c. 2013: n = 7 

d. 2012: n = 3 

e. 2011: n = 2 

4. Idioma (surgiram apenas os idiomas Inglês (n = 48) e Português (n = 4) na busca 

inicial); depois, com exclusões efetuadas acima: 31 (Inglês (n = 29) e Português (n 

= 2)). 

Na sequência, foram excluídos artigos, seguindo os critérios de exclusão: artigos de 

revisão sistemática, sem classificação Qualis ou com classificação abaixo de B2, duplicados e 

os já encontrados na base de dados Scopus. Desta forma, o número de produções chegou a 10. 

Então, foram lidos os resumos, e o número se atualizou para nove artigos. Após isto, os artigos 

foram lidos na íntegra e, assim, o número total de produções incluídas na revisão de literatura 

fora de seis:  

 

Quadro 2 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura pela base de dados BVS (N=6). 2016. 

 

 

 

Título 

 

Autores 

 

Ano 

 

Revista/Qualis 

1 Medical students, spirituality and 
religiosity-results from the multicenter study 

SBRAME 

LUCCHETTI, G.; 
OLIVEIRA, L. R.; 
KOENIG, H. G.; 

LEITE, J. R.; 
LUCCHETTI, A. L. G. 

2013 BMC Medical 
Education/B2. 

2 Student nurses perceptions of spirituality 
and competence in delivering spiritual care: 

A European pilot study 

ROSS, L.; van 
LEEUWEN, R.; 

BALDACCHINO, D.; 
GISKE, T.; 

MCSHERRY, W.; 
NARAYANASAMY, 

A.; DOWNES, C.; 
JARVIS, P.; SCHEP-

AKKERMAN, A. 

2014 Nurse Education 
Today/A1. 

3 The efficacy of integrating spirituality into 
undergraduate nursing curricula 

YILMAZ, M.; 
GURLER, H. 

2014 Nursing Ethics/A1. 

4 

 

Spirituality in psychology academic 
training: A comparative study of senior and 

freshmen undergradute students in Rio 
Grande do Sul 

CAVALHEIRO, C. M. 
F.; 

FALCKE, D. 

2014 Estudos de Psicologia 
(Campinas)/A1. 
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5 

 

 

“I Will Never Let That Be OK Again”: 
Student Reflections on Competent Spiritual 

Care for Dying Patients 

KUCZEWSKI, M. G.; 
MCCARTHY, M.P; 

MICHELFELDER, A.; 
ANDERSON, E. E.; 

WASSON, K.; 
HATCHETT, L. 

2014 Academic 
Medicine/A2. 

6 

 

 

How should teaching on whole person 
medicine, including spiritual issues, be 
delivered in the undergraduate medical 

curriculum in the United Kingdom? 

HARBINSON, M. T.; 
BELL, D. 

2015 BMC Medical 

Education/B2. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

 Utilizando-se os descritores DeCS Espiritualidade, Psicologia e a palavra-chave 

Estudante, em Português, correspondentes aos descritores MeSH, na BVS, foram encontrados 

dois resultados, referentes a um mesmo artigo, fora do recorte temporal da revisão de literatura 

realizada: 

 

Quadro 3 - Pesquisa na base de dados BVS: Espiritualidade AND Psicologia AND Estudante (N=2). 2016. 

 

 

 
Título 

 
Autores 

 
Ano 

 
Base/Revista/Qualis 

1 O cuidado de enfermagem em face do 
reconhecimento da crença e/ ou religião do 

paciente: percepções de estudantes de 
graduação/Nursing care facing the 

recognition of patients' belief or religion: 
undergraduates' perceptions 

SOUZA, J. R.; 
MAFTUM, M. A.; 

BAIS, D. D. H. 

2008 BDENF/Online Brazilian 
Journal of Nursing/B1. 

2 O cuidado de enfermagem em face do 
reconhecimento da crença e/ ou religião do 

paciente: percepções de estudantes de 
graduação/El cuidado de enfermería delante 

del reconocimiento de la creencia y/o 
religión del paciente: percepciones de 

estudiantes de graduación/Nursing care 
facing the recognition of patients' belief or 

religion: undergraduates' perceptions 

MAFTUM, M. A.; 
SOUZA, J. R.; 
BAIS, D. D. H. 

2008 LILACS/Online Brazilian 
Journal of Nursing/B1. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

Quadro 4 - Caracterização dos estudos nacionais e internacionais incluídos na revisão de literatura (N=8). 2016. 

 Artigo Autor Base Periódic
o/ 

Qualis 

Método Conclusão 

1 Convergent/Divergent 
Validity of the Brief 

Multidimensional Measure 
of 

Religiousness/Spirituality: 
Empirical Support for 

JOHNSTONE, B.; 
MCCORMACK, 
G.; YOON, D. P.; 

SMITH, M. L. 

Scopus Journal of 
Religion 

and Health, 
2012, 

51:529–
541/B1 

Estudo 
quantitativo 

transversal com 
aplicação de 
escalas de 
avaliação 

O artigo demarca a 
diferença entre 
espiritualidade e 
religiosidade, colocando a 
primeira como 
multidimensional – é 
interpretada de distintas 



36 
 

Emotional Connectedness 
as a ‘‘Spiritual’’ Construct 

formas em diferentes 
estudos –, e sugere que se 
deva focar em um único 
aspecto dela para se 
traçarem conexões com a 
saúde, através de pesquisa 
realizada com estudantes de 
profissões da área da saúde. 

2 Medical students, 
spirituality and religiosity-

results from the 
multicenter study 

SBRAME 

LUCCHETTI, G.; 
OLIVEIRA, L. 

R.; KOENIG, H. 
G.; LEITE, J. R.; 
LUCCHETTI, A. 

L. G. 

BVS 
(MEDLINE) 

BMC 
Medical 

Education, 
13: 162, 
2013/ 
B2. 

Estudo 
quantitativo 

Muitos estudantes de 
Medicina acreditam que as 
crenças espirituais e 
religiosas dos pacientes 
influenciam a saúde e a 
relação com o profissional, 
e gostariam de abordá-las 
na prática clínica, mas 
sentem-se despreparados, 
pois não são treinados para 
tal. O resultado do estudo 
demonstra a importância da 
incorporação de conteúdos 
sobre espiritualidade e 
saúde no currículo dos 
cursos de Medicina.  

3 Ritualistic, Theistic, and 
Existential Spirituality: 

Initial Psychometric 
Qualities of the RiTE 

Measure of Spirituality 

WEBB, J. R.; 
TOUSSAINT, L.; 

DULA, C. S. 
 

Scopus; 
BVS 

(MEDLINE) 
 

Journal of 
Religion 

and Health, 
53(4): 972-
85, 2014/ 

B1. 

Estudo 
quantitativo 

com aplicação 
de escalas 

O artigo aplica a Ritualistic, 
Theistic, and Existential 
(RiTE) Measure of 
Spirituality (Medida de 
Espiritualidade Ritualística, 
Teística e Existencial) em 
1301 estudantes de 
Psicologia, nos anos 
iniciais da graduação, para 
testar sua validade para 
medir a natureza 
multidimensional da 
espiritualidade. O aspecto 
ritualístico diz respeito à 
uma conexão estruturada 
com o divino; o aspecto 
teísta com uma conexão 
não-estruturada com o 
divino, incluindo pouca ou 
nenhuma afiliação com 
qualquer religião; e, o 
aspecto existencial diz 
respeito à 
transcendentalidade 
humana, ao propósito da 
vida, excluindo a noção 
teísta. Conclui que a escala 
é efetiva, e deve ser testada 
em populações com mais 
variedade cultural, pois a 
amostra utilizada era 
majoritariamente cristã. 

4 Spirituality in psychology 
academic training: A 
comparative study of 
senior and freshmen 

undergradute students in 
Rio Grande do Sul 

CAVALHEIRO, 
C. M. F.; 

FALCKE, D. 

BVS (Index 
Psicologia - 
Periódicos 
técnico-

científicos e 
LILACS) 

Estudos de 
Psicologia 
(Campinas)

, 2014, 
31(1): 35-
44, 2014/ 

A1. 

Estudo 
quantitativo, 

com aplicação 
de questionários 

e escalas. 

Os resultados do estudo 
demonstram que a 
graduação em Psicologia 
contribui para o 
afastamento da 
espiritualidade, notando-se 
diminuição dos níveis de 
bem-estar religioso e 
espiritual conforme o 
avanço do curso; os 
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calouros possuem índices 
mais altos que os 
formandos. Ainda, o estudo 
reforça a necessidade de 
que sejam expostos aos 
alunos estudos científicos 
atuais sobre os benefícios 
da espiritualidade na saúde. 

5 “I Will Never Let That Be 
OK Again”: Student 

Reflections on Competent 
Spiritual Care for Dying 

Patients 

KUCZEWSKI, 
M. G.; 

MCCARTHY, 
M.P; 

MICHELFELDE
R, A.; 

ANDERSON, E. 
E.; WASSON, K.; 
HATCHETT, L. 

BVS 
(MEDLINE) 

Academic 
Medicine, 

89(1): 54-9, 
2014/ 
A2. 

Estudo 
qualitativo 

O artigo expõe o conflito 
que existe para o estagiário 
do terceiro ano de Medicina 
ao lidar com um paciente 
terminal e sua morte 
efetiva, no surgir de 
sentimentos opostos e a 
forma como ele e a equipe 
lida com o cuidado 
espiritual tanto do paciente 
e de sua família como deles 
mesmos, estagiários, 
alertando para a 
necessidade de se 
considerar, além das 
necessidades espirituais dos 
pacientes, as dos estagiários 
que com eles lidam. 

6 Student nurses perceptions 
of spirituality and 

competence in delivering 
spiritual care: A European 

pilot study 

ROSS, L.; van 
LEEUWEN, R.; 

BALDACCHINO
, D.; GISKE, T.; 

MCSHERRY, W.; 
NARAYANASA

MY, A.; 
DOWNES, C.; 
JARVIS, P.; 

SCHEP-
AKKERMAN, A. 

 

BVS 
(MEDLINE) 

Nurse 
Education 

Today, 
34(5): 697-
702, 2014/ 

A1. 

Estudo 
transversal, 

multinacional, 
com desenho de 

pesquisa 
descritiva 

Na pesquisa, foram 
administrados 
questionários a estudantes 
de enfermagem e de partos 
em 4 países europeus, e foi 
constatado que, em suas 
percepções, elas se 
consideravam capazes de 
realizar cuidado espiritual. 
A maior parte das 
participantes era cristã. 
Assim, possuíam níveis 
elevados de espiritualidade 
que as ajudavam em sua 
prática. 

7 The efficacy of integrating 
spirituality into 

undergraduate nursing 
curricula 

YILMAZ, M.; 
GURLER, H. 

 

BVS 
(MEDLINE) 

Nursing 
Ethics, 

21(8):929-
45, 2014/ 

A1. 

Estudo quase-
experimental 
com grupo-
controle e 

grupo-
intervenção 

O estudo realizado buscou 
comparar o entendimento 
de espiritualidade entre 
estudantes de Enfermagem 
do currículo tradicional 
(grupo-controle) e 
estudantes de Enfermagem 
do novo currículo (grupo-
intervenção), em uma 
faculdade na Turquia. No 
currículo tradicional, não 
havia ensino sobre 
espiritualidade; já no 
segundo, havia ensino 
sobre durante todo o curso. 
Descobriu-se que integrar 
espiritualidade no currículo 
de Enfermagem melhora o 
entendimento e a prática, 
mas ainda é insuficiente. 
Constatou-se também que a 
espiritualidade é 
confundida com 
religiosidade, devido à 
prática religiosa do país. 
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8 How should teaching on 
whole person medicine, 

including spiritual issues, 
be delivered in the 

undergraduate medical 
curriculum in the United 

Kingdom? 

HARBINSON, M. 
T.; BELL, D. 

BVS 
(MEDLINE) 

BMC 
Medical 

Education, 
15: 96, 
2015/ 
B2. 

Estudo quanti-
quali 

Os estudantes de Medicina 
e o corpo docente 
reconhecem a importância 
da dimensão espiritual para 
os pacientes, mas a maior 
parte acredita que o cuidado 
espiritual deva ser realizado 
por capelães ou indivíduos 
diretamente ligados à área 
espiritual. Contudo, a maior 
parte concorda que devam 
ser ministradas disciplinas 
a respeito da espiritualidade 
no curso, mas não há 
consenso sobre tais 
disciplinas serem 
obrigatórias ou opcionais. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 

 

2.1.3 Análise e Discussão 

 

Ao analisar as publicações, percebe-se o surgimento de três categorias temáticas: o 

reconhecimento da importância da espiritualidade para os pacientes; a falta do ensino espiritual 

nas universidades e a universidade como causadora do afastamento da espiritualidade. 

Embora a religiosidade esteja inserida no campo maior da espiritualidade, é importante 

demarcar as diferenças entre ambas: a segunda é multidimensional e interpretada de distintas 

formas em estudos diversos. Destarte, sugere-se que se deva focar em um único aspecto para 

serem traçadas conexões com a saúde, como apontado em pesquisa realizada com estudantes 

de profissões afins da área de saúde. (JOHNSTONE et al., 2012; YILMAZ; GURLER, 2014).  

Não obstante a falta de um consenso geral sobre sua conceituação, estudos com 

universitários de Medicina revelaram que estes acreditam que as crenças espirituais e religiosas 

dos pacientes influenciam a saúde e a relação com o profissional e há, por parte deles, o desejo 

de abordá-las na prática clínica; contudo, há uma sensação de despreparo, pois, na graduação, 

não é realizado o devido treinamento. Ainda, há o conflito de sentimentos na presença da morte 

iminente do paciente, pois estão envolvidas, além da espiritualidade deles e de seus familiares 

e os cuidados espirituais relativos a eles, a própria espiritualidade dos estagiários. 

(LUCCHETTI et al., 2013; KUCZEWSKI et al., 2014). 

Inversamente, há estudantes de Enfermagem e de partos que se sentem preparados e 

capazes para realizar o cuidado espiritual, reflexo este de seus elevados níveis de 

espiritualidade, evidenciando que, quando a espiritualidade pessoal é bem desenvolvida, 

entender esse aspecto no outro torna-se uma tarefa mais simples. (ROSS et al., 2014).  
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Em uma comparação realizada entre currículos de Enfermagem, sendo um tradicional, 

sem ensino sobre espiritualidade e, o outro, com o ensino sobre o tema, sendo ministrado 

durante todo o curso, constatou-se que há melhora no entendimento e na prática do cuidado 

espiritual, mas que, ainda assim, essa foi considerada uma ação insuficiente. (YILMAZ; 

GURLER, 2014). 

Já para estudantes de anos iniciais de Psicologia, foi comprovada a existência da 

espiritualidade; apesar disso, ao longo do curso de graduação, diminuem-se, 

consideravelmente, os níveis de bem-estar religioso e espiritual; os calouros possuem índices 

mais altos do que os dos formandos, o que pode ser um indicador de que a formação 

universitária acaba por afastar o indivíduo da espiritualidade. (WEBB; TOUSSAINT; DULA, 

2014; CAVALHEIRO; FALCKE, 2014). 

Ainda, na discussão universitária, os corpos discente e docente de Medicina 

reconhecem a importância da dimensão espiritual para os pacientes, mas a parte majoritária 

acredita que o cuidado espiritual deva ser realizado por capelães ou indivíduos ligados à área 

espiritual. Entretanto, há predominante concordância de que devam ser ministradas disciplinas 

a respeito da espiritualidade no curso, mas não há consenso sobre o fato destas serem optativas 

ou obrigatórias. (HARBINSON; BELL, 2015).  

 

2.1.4 Implicações para a prática profissional em saúde 

 

A espiritualidade, aspecto humano, até então, em processo de construção e 

desenvolvimento, é de comprovada relevância na área da saúde. Esta, não apenas a mera 

ausência da doença, mas um conjunto de características que atravessam a vida do indivíduo em 

toda sua constituição – cultural, social e histórica – necessita ser olhada de forma a ser 

contemplada o mais plenamente possível. Sua multifatorialidade e multicausalidade levam, 

então, ao desvelar de sua multidimensionalidade. Com o olhar subjetivo – aquele que considera 

aspectos singulares dos seres humanos – a prática profissional em saúde ganha um espaço maior 

de trabalho. O modelo biomédico, focado no corpo adoecido, atende à objetividade, mas, o que 

ou quem dará conta daquilo que não é mensurável? 

Ao ensino da graduação, prévio à prática profissional, não é possível delegar todas as 

responsabilidades para que o profissional da saúde tenha uma formação globalmente 

satisfatória. O homem, com potencialidades inatas, necessita descobrir-se: esta é a função da 

graduação. A descoberta de possibilidades e um mundo inédito de experiências inicia-se lá. 
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Portanto, oferecer um ensino pautado, para além da objetividade, na subjetividade, enriquece a 

prática e o acolhimento das demandas oriundas dos serviços de saúde. 

A espiritualidade é considerada e vivenciada por muitos indivíduos e, com sua 

característica de embasar a visão de mundo daquele que a pratica, traz significado para diversas 

questões que ocorrem na vida. Diante disto, muitos estudantes e profissionais reconhecem a 

importância da espiritualidade para os pacientes, mas há dificuldade para lidar com ela, pois 

não há um consenso de como deva ser a práxis do cuidado espiritual. Isto pode ser entendido 

como um reflexo da formação acadêmica, que não tem contemplado essa dimensão em seus 

cursos. A dificuldade está presente na Psicologia, na Enfermagem, na Medicina e em áreas afins 

das Ciências da Saúde. Destarte, pesquisas sobre espiritualidade encontram mais uma 

justificativa, pela lacuna ainda existente no conhecimento produzido acerca dela, e para que sua 

importância seja devidamente reconhecida, levando preconceitos e concepções errôneas a seu 

respeito, possivelmente existentes, a serem ser superados. 

 

2.2 REVISÃO DE LITERATURA: ATUALIZAÇÃO  

 

Para incluir na presente dissertação os artigos inseridos nas bases de dados entre julho 

de 2016 e dezembro de 2017, foi realizada revisão complementar de literatura, utilizando os 

mesmos critérios de outrora, com os descritores MeSH, correspondentes à sua tradução em 

português pelos DeCS: Spirituality/Espiritualidade; Psychology/Psicologia e o auxílio da 

palavra-chave Undergraduate/Estudante.  

 

2.2.1 Scopus: 2016-2017 

 

Foram encontrados oito resultados. Como critérios de inclusão, foram utilizados: 

artigos publicados no recorte temporal de 2016 a 2017, de classificação Qualis A1, A2, B1 e 

B2; como critérios excludentes: artigos de revistas não avaliadas pelo Qualis e aqueles 

duplicados. Prosseguindo com a leitura dos títulos e resumos, para aproximação temática, e 

leitura na íntegra, aproveitaram-se dois artigos: 
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Quadro 5 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura pela base de dados Scopus (N=2). 2017. 

 

 

 

Título 

 

Autores 

 

Ano 

 

Revista/Qualis 

1 Spiritual Immersion: Developing and Evaluating a 
Simulation Exercise to Teach Spiritual Care to 

Undergraduate Nursing Students 

GALLOWAY, 
S.; HAND, M.W. 

2017 Nurse Educator/A1 

2 Undergraduate nurse students' perspectives of spiritual 
care education in an Australian context 

COOPER, K.L.; 
CHANG, E. 

2016 Nurse Education 
Today/A1 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

2.2.2 BVS: 2016-2017 

 

O levantamento na BVS, com os termos descritores MeSH Spirituality; Psychology e 

o auxílio da palavra-chave Undergraduate, gerou cinco resultados. Todos estes foram 

encontrados na busca anterior realizada na Scopus, tendo já sido filtrados.  

Utilizando-se os descritores DeCS, correspondentes aos descritores MeSH, 

Espiritualidade, Psicologia e a palavra-chave Estudante, na língua portuguesa, na BVS, foram 

encontrados 12 resultados e, após serem filtrados pela avaliação do Qualis CAPES, leitura dos 

títulos, resumos e textos na íntegra, selecionou-se um artigo: 

 

Quadro 6 - Caracterização dos estudos incluídos na revisão de literatura pela base de dados BVS (N=1). 2017. 

 

 

 

Título 

 

Autores 

 

Ano 

 

Revista/Qualis 

1 Spirituality and spiritual care perspectives among 
baccalaureate nursing students in Saudi Arabia: A 

cross-sectional study 

CRUZ, J. P. et al. 2017 Nurse Education 
Today/A1 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

2.2.3 Resultados encontrados 

 

Com a nova busca realizada, foram incluídos três artigos na revisão de literatura, 

conforme o Quadro 7 abaixo: 

 

Quadro 7 - Caracterização dos estudos nacionais e internacionais incluídos na revisão de literatura (N=3). 2017. 

 Artigo Autor Periódico/ 
Qualis/Ano 

Método Conclusão 

1 Spiritual Immersion: 
Developing and 

Evaluating a 
Simulation Exercise 

GALLOWAY, 
S.; HAND, 

M.W. 

Nurse 
Educator/A1/2017 

Pesquisa 
descritiva de 

campo 

A participação de estudantes 
de Enfermagem em um 
exercício de capacitação para 
ensinar cuidados espirituais 
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to Teach Spiritual 
Care to 

Undergraduate 
Nursing Students 

favoreceu os conhecimentos e 
ações voltadas para à 
espiritualidade e o cuidado 
que a envolve. Demonstrou-se 
a importância de se simular e 
avaliar a espiritualidade para 
ensinar aos alunos a 
reconhecer e responder de 
forma terapêutica às 
necessidades espirituais que 
surgirem em sua prática. 

2 Undergraduate nurse 
students' perspectives 

of spiritual care 
education in an 

Australian context 

COOPER, K.L.; 
CHANG, E. 

Nurse Education 
Today/A1/2016 

Pesquisa 
qualitativa com 

entrevistas 
semiestruturadas 
de profundidade 

As entrevistas foram aplicadas 
em seis estudantes de 
Enfermagem que finalizaram a 
matéria sobre cuidado 
espiritual. Duas categorias 
emergiram: “ver a pessoa 
como um todo” e “estar com a 
pessoa”. Na primeira, os 
estudantes demonstraram 
perceber os indivíduos como 
um todo, atravessados por 
diversas questões; na segunda, 
aproximaram-se de algo como 
a empatia, destacando a 
questão de estar presente com 
todos os sentidos, exaltando o 
papel da escuta ativa. A 
matéria sobre cuidado 
espiritual foi um impacto 
positivo para a percepção dos 
estudantes, e alguns se 
sentiram mais preparados para 
oferecer um cuidado holístico 
que contemplasse o cuidado 
espiritual. 

3 Spirituality and 
spiritual care 

perspectives among 
baccalaureate nursing 

students in Saudi 
Arabia: a cross-
sectional study 

CRUZ, J. P. et 
al. 

Nurse Education 
Today/A1/2017 

Estudo 
descritivo e 

transversal com 
aplicação de 
questionário 

O estudo objetivou investigar 
como estaria a percepção dos 
estudantes de bacharelado em 
Enfermagem sobre 
espiritualidade e cuidado 
espiritual. Foi aplicado um 
questionário, com uma parte 
de dados sociodemográficos e 
cuidado espiritual e a versão 
em árabe da Escala de 
Assistência Espiritual (SCGS-
A). Concluiu-se que devem ser 
feitos esforços para que o 
conceito de um cuidado 
holístico, incluindo a 
espiritualidade e o cuidado 
espiritual, insiram-se no 
currículo de Enfermagem. 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 
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Após ler e analisar o conteúdo dos artigos selecionados, emergiram duas categorias: a 

primeira, a importância do ensino sobre a espiritualidade e, a segunda, a importância de inclusão 

do ensino da espiritualidade no currículo de Enfermagem. 

Estudos demonstraram que o ensino e a prática, durante a formação na graduação, 

voltadas para a espiritualidade e o cuidado espiritual, favorecem aos alunos o desenvolvimento 

de seu conhecimento e de ações que permitam um atendimento mais humano e holístico. A 

percepção dos estudantes muda, positivamente, quando lhes é dada a possibilidade de 

conhecerem mais sobre a espiritualidade e tudo o que nela se inclui. Destarte, suas atitudes se 

tornam mais efetivas, inspirando um acolhimento melhor das demandas que surgem no 

ambiente de trabalho. (GALLOWAY; HAND, 2017; COOPER; CHANG, 2016). 

Ainda, destacou-se a importância da inclusão do ensino sobre um olhar holístico e 

integral, e da espiritualidade e o cuidado que dela é derivado, para que não haja confusão sobre 

ações que a incluam, e que haja, já como ferramenta dos futuros profissionais, um preparo para 

que essas questões não sejam mal recebidas ou ignoradas. (CRUZ et al., 2017). 

A espiritualidade e o cuidado espiritual, associados à uma atitude acolhedora holística, 

permitirá aos futuros profissionais da área da saúde um trabalho de profundidade e qualidade, 

tanto para eles mesmos quanto para aqueles que forem por eles alcançados. 

 

2.2 REFERENCIAL CONCEITUAL  

 

O referencial conceitual da presente dissertação foi delineado à luz de contribuições 

de dois autores: o primeiro deles é Leonardo Boff, brasileiro, doutor em Teologia pela 

Universidade de Munique, de quem foram tomados emprestados os conceitos de 

espiritualidade e cuidado que, apesar de serem concepções distintas, aproximam-se fortemente. 

Harold George Koenig, médico psiquiatra norte-americano, diretor do Centro para Teologia, 

Espiritualidade e Saúde e Professor de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Duke 

University, nos Estados Unidos, é um especialista renomado na área da espiritualidade, com a 

publicação de diversos artigos científicos e livros, e foi escolhido como o segundo autor do 

referencial conceitual, sendo utilizada sua definição de espiritualidade.  

Ambos os autores compreendem a espiritualidade como uma lente para se olhar e 

vivenciar o mundo: ela age sobre o indivíduo, em seus mecanismos internos e, também, 

externos a ele, influenciando suas ações no meio ao qual se encontra inserido. No entrelaçar de 

suas ideias, foi possível se construir um referencial que atingisse a proposição inicial da 

pesquisa. 
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2.2.1 A espiritualidade segundo Boff 

  

A espiritualidade, conforme Boff (2006), é uma das fontes primordiais para a 

inspiração do novo, de geração de um sentido pleno e de capacidade de autotranscendência do 

ser humano, sendo esta encontrada na busca de uma infinitude. A espiritualidade proporcionaria 

uma explicação para a vida e, mais, um caminho para a transcendência. Ainda sobre a 

transcendência, Boff (2009) diz que esta não se perde ou se ganha, pois é algo que está no ser 

humano, e propõe que seja posta como estado permanente de consciência e como projeto 

pessoal e cultural. A transcendência é, então, possível, e é alcançada através da espiritualidade, 

que capacita o indivíduo à uma constante renovação e reinvenção de si mesmo. 

Como inspiração para o novo e eficaz para a geração de sentido, a espiritualidade 

mostra-se como um caminho para que o indivíduo lide com suas questões diárias, que envolvem 

estresse, desafios e problemas intra e/ou interpessoais. E, mais ainda, a espiritualidade, segundo 

Boff (2008), possui em si valores éticos que proporcionam uma vivência e convivência 

harmoniosa entre o indivíduo, seus semelhantes e o meio no qual habita e que, Deus, o poder 

superior, encontra-se no interior de cada um. 

 
 

Espiritualidade significa [...] o modo de ser que propicia a vida, sua expansão, sua 
defesa, seu respeito, e a obediência [...], a gratuidade e a comunhão com outras vidas 
e com todas as demais alteridades. [...] revela um lado exterior como conjunto de 
relações que concernem ao outro como homem-mulher, a sociedade e a natureza, 
produzindo solidariedade, respeito as diferenças, reciprocidade e sentido de 
complementação a partir dos outros. Possui também um lado interior que se realiza 
como diálogo com o eu profundo, com o grande ancião e anciã que moram dentro de 
nós, com o mistério que nos habita e que chamamos de Deus, mediante a 
contemplação, a interiorização e a busca de próprio coração. A espiritualidade une os 
dois lados num processo dinâmico mediante o qual vai se construindo a integralidade 
da pessoa e sua integração com tudo o que a cerca. (BOFF, 2008, p. 66) 

 
 

A espiritualidade habita no interior das pessoas comuns. Contudo, para que seja vivida, 

deve ser cultivada, independentemente da via escolhida para tomar esse lugar. Na busca 

transcendente de sentido, ela adquire esse espaço. A humanidade caminha em um processo de 

superprodução. Novos bens materiais e de consumo são criados e, além dos objetos inanimados, 

exige-se, também, uma produtividade de extensa magnitude do próprio ser humano. Tal lógica 

leva ao extremo consumismo, à uma necessidade irreal de possuir o novo, privilegiando o que 

se encontra externo, negligenciando, assim, o que se encontra no interior humano. Esse 

desequilíbrio homeostático entre interior e exterior, trazem à tona o vazio do ser, o que levanta 

questões relacionadas à existência e à espiritualidade. (BOFF, 2006). Destarte, ao invés da 
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integralidade pessoal e a integração com o meio circundante, os indivíduos praticam seu 

individualismo. 

Boff (2006) cita Dalai-Lama, que afirma que a espiritualidade é o que produz uma 

mudança interior no ser humano e que a religião pode ser espiritualidade; entretanto, se não 

produzir qualquer tipo de transformação, não pode ser considerada espiritualidade. A religião 

prega uma salvação que vai além do corpóreo, abraçando o espírito, vislumbrando um lugar 

melhor, como o paraíso e, para isto, utiliza rituais e ensinamentos religiosos; já a espiritualidade 

está intimamente ligada a qualidades do espírito humano, tais como amor, compaixão, perdão, 

responsabilidade etc. que possibilitam a vida no contexto social, num benefício com via de mão-

dupla, tanto para o que as possui, busca dentro de si e as pratica quanto para aqueles que o 

circundam. Assim, o autor finaliza pontuando que se deve diferenciar religião e espiritualidade, 

pois a primeira dita uma ética comportamental: é como se, através da construção dogmática 

religiosa, fosse sugerido um modelo comportamental. A segunda diz respeito a algo pertencente 

ao espírito, subjetivo e que pode ser praticado para a real transformação humana. 

 

2.2.1.1 O cuidado segundo Boff 

 

Boff trabalha, em seus escritos, a concepção de cuidado como dimensão essencial do 

ser humano. E, para ele, este é um ser espiritual que lida com tudo o que encontra à sua volta 

através do cuidado: sem ele, não existiria relação. E, em sua obra intitulada “Saber Cuidar: a 

ética do humano – compaixão pela terra, Boff (2014) lista 10 possíveis concretizações para o 

cuidado: 

1. Cuidado com o nosso único planeta: o planeta Terra foi criado para se viver e residir 

e, para que seja cuidado e não se deteriore, é necessário que se tomem medidas para equilibrar 

os efeitos causados pela industrialização e aumento da população, que acarretam no desgaste 

da natureza e seus recursos, com problemas globais como desmatamento, poluição da água e 

do ar, epidemias e fome. Propõe uma “alfabetização ecológica” e a revisão dos atos de consumo 

desenfreado; 

2. Cuidado com o próprio nicho ecológico: este cuidado diz respeito ao local onde vive 

o indivíduo em comunidade, tendo em vista que o que vale para ele, deve valer para todos; 

assim como o cuidado com o planeta, requer consciência de seus atos de consumo; 

3. Cuidado com a sociedade sustentável: a sociedade atual age com dominação e 

exploração da natureza e da força do trabalhador. Uma sociedade sustentável pensaria em 

produzir o suficiente para si e os indivíduos do mesmo ecossistema, cultivando um cuidado 
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com os equilíbrios ecológicos, no respeito à natureza. O desenvolvimento é social, visando a 

melhora da qualidade de vida de todos; 

4. Cuidado com o outro, animus e anima: é proposto o diálogo entre o si mesmo e os 

outros, homens e mulheres, que vivem juntos em comunidade. A mulher, de acordo com Carl 

Gustav Jung, criador da Psicologia Analítica, possui dentro de si o animus, um arquétipo que 

evoca nela o que há do masculino, e o homem possui em si a anima, que evoca nele o que há 

de feminino. No convívio e troca entre ambos os gêneros, busca-se a superação da dominação 

de um pelo outro, pacificando as relações; 

5. Cuidado com os pobres, oprimidos e excluídos: nesta dimensão, afirma-se que o 

compromisso de superação da exploração do ser humano e da usurpação da Terra deve vir dos 

oprimidos, visando um novo tipo de sociedade, o que revela a força política da dimensão-

cuidado; 

6. Cuidado com nosso corpo na saúde e na doença: o corpo é a porção animada do 

universo nos indivíduos, carregado de memórias e é, também, subjetividade viva. Junto dela, 

se realizam os vários níveis da consciência – a originária, a oral, a anal, a social, a autônoma e 

a transcendental –, onde se expressam as memórias e se enriquecem na interação com o meio 

externo. E, através do corpo, vê-se a fragilidade humana e a finitude da vida. A doença é um 

dano à totalidade da existência, de um corpo que adoece em suas várias dimensões: em relação 

a si mesmo (experimenta os limites da vida mortal), em relação à sociedade (isolamento, falta 

ao trabalho e tratamento num centro de saúde), em relação com o sentido global da vida (crise 

na confiança fundamental da vida, perguntando-se “por que exatamente eu fiquei doente?”). A 

cura, então, se daria na reintegração de todas as dimensões da vida, e o primeiro passo seria o 

reforço da dimensão saúde para que, assim, pudesse ser vista e tratada a dimensão doença; 

7. Cuidado com a cura integral do ser humano: cuidar do corpo significa buscar o 

equilíbrio entre mente, corpo e espírito, buscando contemplar a integralidade do todo que é o 

ser humano; 

8. Cuidado com a nossa alma, anjos e os demônios interiores: esta dimensão diz 

respeito ao que é interior ao homem; o cuidar da interioridade e da subjetividade. O ser humano 

é portador de liberdade e responsabilidade – é livre para decidir se cultiva o que lhe é bom ou 

o que lhe é mau. A partir desta decisão, advém sua responsabilidade. Deve-se cuidar da alma; 

9. Cuidado com o nosso espírito, os grandes sonhos e Deus: o ser humano é portador 

do espírito, e questiona sobre sua existência e o que há de superior a ele; é parte da natureza e 

do universo, e essa sensação de conexão leva à ideia do ser superior. Ao cultivar a dimensão da 

transcendência, lhe é possível encontrar o sentido da vida e o da morte. É neste espaço que 
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surge a espiritualidade e, após ela, as religiões, que são um meio de contatar este ser que se 

encontra acima da dimensão humana;  

10. Cuidado com a grande travessia, a morte: para se enfrentar a morte de forma 

tranquila, com a consciência de ter vivido com plenitude, é necessário cuidar da vida na Terra. 

Desta forma, encontra-se o sentido. 

O cuidado boffiano é intrinsecamente ligado à espiritualidade: ambos os conceitos 

abordam uma integralidade e são relacionais – o cuidado é para si, para com os outros, o meio 

circundante e o ser transcendente, assim como a espiritualidade. A aproximação desses 

conceitos se monstra fundamental, dotada de coerência e concordância. 

 

2.2.2 A espiritualidade segundo Koenig 

 

Harold G. Koenig busca entrelaçar ciência, religião e espiritualidade. Assim como 

muitos autores, Koenig et al. diferenciam religião de espiritualidade. A primeira é um sistema 

organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados a facilitar aproximação à uma 

realidade sagrada e promover um entendimento de uma conexão e responsabilidade para uma 

comunidade. (KOENIG; MCCULLOUGH; LARSON, 2012). Koenig (2012 apud KOENIG, 

2012) prossegue, apontando que essas práticas religiosas estão relacionadas ao transcendente 

que, dependendo da religião, muda sua nomenclatura: Deus, Alá ou um Poder Superior nas 

tradições religiosas ocidentais, ou Brahma, Buda nas tradições orientais. Ainda, acrescenta que 

a religião prescreve regras num grupo social, com o intuito de melhora na convivência. Desta 

forma, percebe-se que a prática religiosa busca promover a ética entre os indivíduos e, isto é, 

indubitavelmente, um aspecto positivo. 

A espiritualidade, em mais uma conceituação do autor, em tradução literal, é: 

 
 

[...] distinguida de todas as outras coisas – humanismo, valores, moral e saúde mental 
– por sua conexão com o que é sagrado, o transcendente. O transcendente é aquele 
que está fora do si mesmo, e está também dentro dele – e nas tradições ocidentais é 
chamado Deus, Alá, HaShem, ou um Pode Superior, e nas tradições orientais pode ser 
chamado Brahma, manifestações de Brahma, Buda, Tao, ou verdade/poder final. A 
espiritualidade é intimamente conectada ao sobrenatural, ao místico e a religiões 
organizadas, embora se estenda para além dela (e começa antes dela). A 
espiritualidade inclui tanto uma busca do transcendente e a descoberta do 
transcendente quanto envolve viajar ao longo do caminho que leva de não-
consideração ao questionamento de qualquer crença ou descrença leal, e se crer, em 
seguida, em última análise, à devoção e, finalmente, à rendição. Assim, a nossa 
definição de espiritualidade é muito semelhante à religião e, claramente, elas se 
sobrepõem. (KOENIG, 2012, apud KOENIG, 2012, p. 3) 
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Apesar de reconhecer que espiritualidade e religião são conceitos próximos e que se 

sobrepõem, o autor não afirma que são termos sinônimos, pois a espiritualidade abrange a 

religião, mas o mesmo não ocorre na via contrária: a segunda surge a partir da primeira.  

Após a compreensão da visão do autor sobre o tema exposto, possibilita-se adentrar 

no campo profissional. Em seu livro intitulado “Espiritualidade no cuidado com o paciente: por 

quê, como, quando e o quê”, Koenig (2012a, p. 5) aponta para a necessidade do profissional da 

área de saúde levar em consideração a dimensão espiritual da vida de seu cliente. Ele lista cinco 

razões que levariam os médicos a considerarem tal dimensão: 

1. Muitos pacientes são religiosos, e crenças religiosas os ajudam a lidar com muitas 

coisas;  

2. Crenças religiosas influenciam decisões médicas, especialmente quando os 

pacientes estão seriamente doentes;  

3. Atividades e crenças religiosas estão relacionadas a melhor saúde e qualidade de 

vida; 

4. Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades 

espirituais;  

5. Médicos que falam sobre as necessidades espirituais não são novidade, tendo raízes 

na longa história na relação religião, medicina e cuidados de saúde. 

Koenig (2012a) ressalta a importância da relação de confiança estabelecida entre 

médico e paciente. Pode-se expandir esse pensamento para a relação entre profissionais da área 

da saúde, em geral, e seus pacientes. O reconhecimento, por parte do profissional, das crenças 

do paciente é um reforçador da relação. No tratamento de uma doença, seja psíquica ou 

corporal, a transferência entre os dois que configuram a relação é fundamental, para que haja 

aderência aos métodos propostos. 

Crenças religiosas podem ser benéficas no enfrentamento de diversas situações, 

incluindo o adoecimento. A prática da espiritualidade possibilita o encontro de um sentido para 

o acontecimento e ânimo para lidar com o inesperado. Além do mais, algumas religiões 

possuem regras muito específicas, que podem inibir certos métodos que, normalmente, 

poderiam ser utilizados. E, como já referido anteriormente, a espiritualidade está estritamente 

ligada à qualidade de vida. Sendo uma atividade presente na vida dos indivíduos, e que permeia 

suas ações, avaliar a saúde holisticamente – o que remete ao cuidado integral – seria um 

caminho frutífero. 
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2.3 REFERENCIAL TEÓRICO-FILOSÓFICO 

 

A espiritualidade, um fenômeno que não pode ser apreendido objetivamente, necessita 

ser apreciada de um ponto de vista que considere suas implicações sobre o indivíduo; a 

percepção daquele que a experimenta é fundamental: é a partir dela que se darão suas relações. 

Para capturar e interpretar as percepções dos acadêmicos de Psicologia acerca da 

espiritualidade, de maneira a considerar seu caráter singular, o referencial teórico-filosófico 

será visto à luz da Fenomenologia do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

A Fenomenologia teve início com o filósofo alemão Franz Brentano (1838-1917), 

rompendo com o paradigma positivista de sua época. Todavia, ganhou notoriedade através de 

Edmund Husserl (1859-1938), filósofo e matemático alemão, e aluno do primeiro. E, para se 

conhecer melhor o método fenomenológico, é preciso ir até sua raiz husserliana.  

Husserl, como matemático, valorava a questão do rigor metodológico; por tal razão, 

ao desenvolver a Fenomenologia, lançou mão de todo cuidado que pôde para que o método 

fosse bem visto e aceito cientificamente. Propôs o estudo das essências, ou seja, aquilo que as 

coisas realmente são em sua pureza – as coisas em si mesmas.  

 

Figura 2 - O caminho da percepção husserliana. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2016. 
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Entretanto, descobriu um obstáculo em seu caminho: não há neutralidade na 

consciência; ela é sempre voltada para algo – é consciência de alguma coisa. Desta forma, cria-

se um de seus conceitos mais importantes: a intencionalidade. 

 
 

[...] O princípio de intencionalidade é que a consciência é sempre ‘consciência de 
alguma coisa’, que ela só é consciência estando dirigida a um objeto (sentido 
de intentio). Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua relação à consciência, 
ele é sempre objeto-para-um-sujeito. [...] Isto não quer dizer que o objeto está contido 
na consciência como que dentro de uma caixa, mas que só tem seu sentido de objeto 
para uma consciência. (DARTIGUES, 2013, p. 212) 

 
 

Como toda consciência é intencional, Husserl propõe, então, a redução 

fenomenológica – epoché. Esta colocaria a consciência natural – imediata – entre parênteses: 

em suspensão. Para realizar a redução, é necessário desnaturalizar a consciência.  

Em referência à Merleau-Ponty, discípulo de Husserl, Matthews (2006, p. 28) discorre 

que:  

 
 

A redução consiste numa atitude de “espanto” diante do mundo, uma curiosa e 
admirada indagação. Não podemos retirar-nos completamente do mundo – uma 
redução completa é impossível, diz Merleau-Ponty (2002: xv). Mas podemos afrouxar 
os laços que nos prendem às coisas em nossa lida prática com elas, de modo que a 
pura estranheza do mundo se torna mais aparente. Ao abandonarmos, pelo menos 
temporariamente, as estruturas teóricas que construímos para administrar nossa vida 
prática, social, e voltarmos à nossa experiência não mediada, pré-teórica, do mundo, 
podemos entender melhor os significados dessas próprias estruturas teóricas. “A 
verdadeira filosofia”, diz Merleau-Ponty (2002, xxiii), “consiste em reaprender a olhar 
o mundo”. Em sua interpretação, portanto, redução fenomenológica é uma questão de 
mudança da nossa maneira de ver o mundo. 

  
 

Em sua obra mais célebre, “Fenomenologia da Percepção” (1945), Merleau-Ponty 

aborda os principais conceitos para a compreensão do método fenomenológico que propõe para 

interpretar o mundo. No prefácio do referido texto, numa tentativa de definir o que é a 

Fenomenologia, o autor afirma que: 

 
 

[...] é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, resumem-se em 
definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo. 
Mas [...] é também uma filosofia que repõe as essências na existência, e não pensa 
que se possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 
“facticidade”. É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para 
compreendê-las, as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para a 
qual o mundo já está sempre “ali”, antes da reflexão, como uma presença inalienável, 
e cujo esforço todo consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para 
dar-lhe enfim um estatuto filosófico. É a ambição de uma filosofia que seja uma 
“ciência exata”, mas é também um relato do espaço, do tempo, do mundo “vividos”. 
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É a tentativa de uma descrição direta de nossa experiência tal como ela é, [...]. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 1) 
 
 

Matthews (2006, p. 31) afirma que, na compreensão de Merleau-Ponty, a 

Fenomenologia “combina [...] uma forma de subjetivismo com uma forma de objetivismo. É 

subjetivista por reconhecer que toda experiência é experiência de alguém, que a ‘aparência das 

coisas’ é sua aparência para um ‘sujeito’ específico”. 

A Fenomenologia, então, como “tentativa de descrição da experiência tal como ela é”, 

apresenta um caminho de natureza qualitativa, buscando ocupar-se da sensibilidade existente 

na experiência humana, numa conformação fidedigna ao fenômeno irrompido. Ela dá conta da 

dimensão humana que não é quantificável: a subjetividade existencial. 

 
 

A Fenomenologia é uma tentativa de escapar das construções teóricas da ciência e da 
filosofia, por meio das quais buscamos um controle intelectual de nossa existência, e 
retornar a simples descrições de nossos envolvimento pré-reflexivo com o mundo, das 
quais essas mesmas construções teóricas derivam seu significado. (MATTHEWS, 
2006, p. 33) 

 
 

Tendo em vista que a porta de entrada da consciência é a percepção, torna-se 

imprescindível sobre esta se pronunciar. 

 

2.3.1 O sujeito merleau-pontyano e sua percepção 

 

A Fenomenologia merleau-pontyana demarca, na filosofia produzida até então, a 

superação de uma consciência vista como realidade em si e, também, do conceito de natureza, 

interpretado como uma realidade exterior ao corpo humano. A natureza é percebida pelo sujeito, 

de acordo com sua percepção própria, e não dada e posta a priori. (LIMA, 2014).  

Por conseguinte, a percepção é o campo de revelação do mundo e, sendo campo, é o 

local onde fundem-se sujeito e objeto; é o pano de fundo das relações mundanas. Perceber 

envolve observar, captar e apreender ou, até mesmo, compreender. Desta forma, o universo de 

coisas chega aos indivíduos através de sua percepção, e esta é o ponto principal da obra de 

Merleau-Ponty, abordada extensamente no livro Fenomenologia da Percepção (1945), fruto da 

sua tese de doutoramento. 

A percepção é fundante e inauguradora de todo e qualquer conhecimento. (LIMA, 

2014). É a porta de entrada do mundo no homem; é a forma pela qual ele entra em contato com 

o que se encontra no exterior: os outros e o ambiente revelados à visão e, também, aos demais 
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sentidos corporais.  Ela apresenta-se como um reencontro entre a subjetividade – aquilo que 

habita na constituição do sujeito – e as coisas. (CAPALBO, 2007). 

Partindo deste princípio, o corpo é alocado como o domínio perceptivo do sujeito. Ele 

é o campo analítico fenomenal. (LIMA, 2014). Assim, pode-se pensar na corporeidade, que 

ocorre porque os seres humanos são corporificados, incorporados e identificados ao próprio 

corpo e, diferentemente dos objetos, agem e reagem ao meio circundante. O corpo é, 

simultaneamente, o veículo das ações objetivas humanas e, também, veículo da subjetividade, 

que se encontra nele enclausurada. (MATTHEWS, 2011). 

Subjetividade e corporeidade vivem uma relação de mutualismo: uma depende e se 

beneficia da outra para vir à existência. A relação entre a subjetividade – consciência manifesta 

– e o corpo faz erigir uma subjetividade encarnada. A carne corpórea e a totalidade daquilo que 

debaixo dela reside constitui o sujeito concreto, desde a sua porção biológica e estrutural, até a 

sua psique. Destarte, a consciência habita um corpo que existe no mundo. Logo, o homem é 

uma encarnação subjetiva. (LIMA, 2014). 

Neste raciocínio, todo corpo é um ser-no-mundo. Este termo, cunhado por Heidegger, 

origina-se do alemão dasein, traduzido por ser-aí. (HEIDEGGER, 2012). A existência humana 

– o ser – necessita de um mundo para ter sentido, pois é neste mundo que se dão suas 

experiências. Na percepção da sua corporeidade, o sujeito passa a existir e a vivenciar o mundo 

percebido. (MATTHEWS, 2011; HEIDEGGER, 2012; MERLEAU-PONTY, 2015). Logo, o 

homem é no mundo e, neste meio, dá asas à sua existência.  

O homem é, sobretudo, um ser-no-mundo-com-os-outros. Vive em sociedade, mas 

cada ser-no-mundo possui sua própria perspectiva. A partir desta visão, elucidam-se os 

conceitos de fato e fenômeno. O fato é um acontecimento que, em certa instância, é público e 

compartilhado por vários sujeitos. Dá-se no mundo comum, circunscrito no tempo e no espaço. 

Já o fenômeno é o fato atravessado pela subjetividade de cada sujeito: ele, em concordância 

com a formação singular humana, adquire significados e sentidos distintos e, ainda, sujeita-se 

à cultura, à história e ao tempo. (MERLEAU-PONTY, 2011). Desta forma, fatos e fenômenos 

constituem a história humana, sujeitando-se às variáveis daquele determinado período. 

Um exemplo prático da distinção entre fato e fenômeno é a percepção da doença por 

um profissional da saúde e um cliente. A doença é um fato concreto para ambos, mas, para o 

profissional, pode ser interpretada como a ausência momentânea da saúde devido a certos 

agentes externos. Para o cliente, entretanto, ela pode ser entendida como uma punição pela 

tomada de decisões e ações. Com estas duas díspares perspectivas, compreende-se que o 

fenômeno é, portanto, aquilo que expressa a relação de intimidade e interioridade entre os 
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sujeitos (o profissional da saúde e o cliente) e o objeto (a doença). (MERLEAU-PONTY, 2011; 

LIMA, 2014; CAPALBO, 2007; MATTHEWS, 2011). O objeto é aquilo que está diante dos 

sujeitos, concretos e perceptivos. O corpo do si mesmo, seja o que cuida ou o afetado pela 

patologia, é o condutor do ser-no-mundo. (LIMA, 2014). Deste modo, o que é percebido é uma 

totalidade aberta a um número indefinido de perspectivas que se darão de acordo com as 

singularidades humanas. (MERLEAU-PONTY, 2015). Por tal razão, afirma-se que o fenômeno 

se abre para o indivíduo em perspectiva.  

Sendo cada homem singular e, assim, possuidor de sua própria perspectiva, como o 

futuro profissional da saúde pode compreender o outro em sua existência, despindo-se de sua 

própria formação subjetiva e conceitual? É necessário, então, que aconteça a redução 

fenomenológica, conhecida também como epoché. Através dela, pode-se suspender, 

momentaneamente, os próprios conceitos e opiniões, para apresentar-se da maneira mais neutra 

possível ao outro e sua demanda. É uma desnaturalização da consciência. Isto consiste, em 

algum nível, numa neutralização da consciência ou, em outras palavras, num certo 

desnudamento de julgamentos e concepções prévias. Seria a prática de um ato anti-

discriminatório. (MERLEAU-PONTY, 2011; LIMA, 2014; CAPALBO, 2007; MATTHEWS, 

2011). Contudo, ressalta-se que a neutralidade completa jamais é alcançada. 

A busca pela redução do si mesmo para o alcance do outro requer reflexão constante; 

no mundo, o homem constrói-se a cada momento, e a epoché o leva a novas reflexões, 

infindáveis, pois inúmeras são as perspectivas existentes. Nesta busca de novidade, das 

essências e das ideias em sua pureza, das coisas mesmas e das verdades em suas variadas 

perspectivas, retorna-se ao mundo-da-vida (Lebenswelt), sensível e repleto de riqueza, 

inesgotável em possibilidades e sentidos. (STRUCHINER, 2007). 

A abertura para o que se encontra além do visível e captável pela própria percepção – 

o objeto-doença – leva o futuro profissional da saúde a ter uma visão diferenciada do outro, 

subjetivando o seu olhar, outrora treinado para a objetividade biológica. O visível está sempre 

atrelado a aspectos invisíveis, porém visíveis ao outro – o cliente. Desvencilhar-se da cegueira 

causada pela perspectiva objetivante devolve ao mundo-da-vida o seu lugar. A atitude de 

espanto diante deste mundo e sua vastidão, abrindo-se em possibilidades múltiplas, é única e 

variável para cada um. (LIMA, 2014; CAPALBO, 2007; MATTHEWS, 2011; MERLEAU-

PONTY, 2015; STRUCHINER, 2007; CAMINHA, 2014). 
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3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Para iniciar o processo investigativo de uma pesquisa, é necessário, a priori, definir o 

tipo de estudo que será adotado e sua metodologia. Filho (2006, p. 64) afirma que “o ato de 

pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e 

com o diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. Desta 

forma, subentende-se que tal ato propõe uma imersão na realidade pesquisada, numa abertura 

de todos sentidos para que se apreenda o máximo possível de informações e dados. 

Nesta dissertação, realizou-se um estudo descritivo de campo, de natureza qualitativa, 

à luz do referencial teórico-metodológico da Fenomenologia. 

Optou-se pela realização de um estudo descritivo pois, conforme Gil (2010), esse 

propõe a descrição de características de determinadas populações ou fenômenos, buscando um 

aprofundamento por meio de observação direta e entrevistas – no caso desta pesquisa, o 

fenômeno da espiritualidade, com o olhar fenomenológico que, por natureza, busca a descrição 

fidedigna para, posteriormente, analisar e compreender. E, no campo, pretende-se 

 
 
[...] buscar a informação diretamente com a população pesquisada. [...] exige do 
pesquisador um encontro mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço 
onde o fenômeno ocorre, ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem 
documentadas [...]. (GONSALVES, 2011, p. 67) 
 
 

Tendo como objeto de estudo a percepção, algo dotado de subjetividade e não passível 

de ser quantificado, e em concordância com o referencial teórico-metodológico 

fenomenológico, a abordagem é qualitativa, pois: 

 
 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa [...] 
com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 
universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2010, p. 
21) 

 
 

Teixeira (2005) afirma que, na análise de tipo qualitativa, 
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[...] o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, entre o contexto 
e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão dos 
fenômenos pela sua descrição e interpretação. As experiências pessoais do 
pesquisador são elementos importantes na análise e compreensão dos fenômenos 
estudados. (TEIXEIRA, 2005, p. 137) 

  
 

A pesquisa de caráter qualitativo deseja salientar aspectos dinâmicos, holísticos e 

individuais da experiência humana, que é dotada de singularidade, para apreender o contexto 

de forma abrangente e completa dos que vivenciam o fenômeno investigado. (POLIT; BECK, 

2011). 

Desta forma, através da escolha do objeto de estudo a ser pesquisado – a percepção –, 

e dos objetivos arrolados, apontou-se para um estudo qualitativo e descritivo, possibilitando, 

assim, captar a dimensão subjetiva espiritual. 

 

3.2 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS  

 

Foi utilizada a técnica da entrevista fenomenológica que, segundo Dale (1996), se 

inicia a partir de uma questão norteadora, que serve como guia no processo de coleta de dados 

e que possibilita uma abertura na resposta. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado 

um roteiro de entrevista com perguntas abertas que possibilitaram diálogo para melhor 

apreensão de informações. 

A entrevista fenomenológica, segundo López (2014), é 

 
 

[...] um processo de interação e diálogo entre duas pessoas, cujo propósito é propiciar 
que o entrevistado reconheça, descreva e expresse sua experiência vivida e os 
significados sentidos em relação a situações vividas que se refiram ao tema da 
investigação, quer seja que as viva atualmente ou as recorde, e expresse sua 
experiência. (LÓPEZ, 2014, p. 72). 

  
 

Além da entrevista fenomenológica, foi aplicado, também, como instrumento de coleta 

de dados, um formulário, para fins de caracterização sociodemográfica. Nesse instrumento, em 

concordância com Gil (2010), as questões são previamente formuladas pelo pesquisador e, suas 

respostas, por ele anotadas. O formulário pode ser compreendido como um meio-termo entre o 

questionário e a entrevista. O que o diferencia do questionário é que este é preenchido pelo 

entrevistado; já o outro, pelo próprio pesquisador. Marconi e Lakatos (2003, p. 212), 

endossando Gil (2010), afirmaram que o formulário “é o contato face a face entre pesquisador 
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e informante, sendo o roteiro de perguntas preenchido pelo pesquisador no momento da 

entrevista”.  

 

3.3 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada, onde 

se encontram o Curso de Bacharelado em Psicologia e o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), 

alocados na cidade de Niterói, além de cursos de extensão e Pós-Graduação Lato Sensu.  

O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA), componente do curso de Psicologia, viabiliza 

a realização da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório. O setor visa à formação 

profissional nesta área, oferecendo à população do entorno atendimento psicológico – 

individual, grupal e familiar, para crianças, adultos, adolescentes e idosos –, com foco na área 

clínica da profissão, em diferentes abordagens terapêuticas, além de Orientação Profissional, 

Psicodiagnóstico e Testagem Neuropsicológica e, também, na área sócio-institucional, 

realizando trabalhos em creches, escolas, conselhos tutelares, rede municipal de saúde mental, 

associações, hospitais, sindicatos e empresas. 

O SPA conta com uma coordenação própria, e possui quatro funcionárias que atendem 

e fornecem informações os alunos, professores e pacientes. Seu funcionamento é, das segundas-

feiras às sextas-feiras, das oito horas da manhã até às dez horas da noite; aos sábados, seu 

funcionamento é das oito horas da manhã até o meio-dia. Sua infraestrutura é composta por um 

espaço amplo, com 10 salas para atendimentos, uma sala de ludoterapia, um auditório, dois 

banheiros, sendo um masculino e um feminino, uma sala de arquivo e um almoxarifado. 

Atualmente, o SPA possui um número aproximado de 160 estagiários e 16 professores-

supervisores, somadas as áreas clínica e sócio-institucional. 

Além do espaço para o estágio curricularmente obrigatório, a faculdade referida possui 

um setor gerenciador de estágios não-obrigatórios para os graduandos, com dever de firmar 

convênios com diversas instituições. 

 

3.4 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Os participantes do estudo foram graduandos-estagiários do curso de Psicologia da 

IES, regularmente matriculados e cursando os dois últimos períodos de sua formação, 

independente de gênero ou religião.  
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Para compor a amostragem dos alunos, foram considerados os seguintes critérios de 

elegibilidade:  

 Critérios de inclusão: alunos matriculados no nono e décimo período, inscritos 

regularmente na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório, com experiência em 

atendimentos clínicos psicológicos, em condição de participarem da pesquisa por livre 

consentimento, e que estivessem em supervisão de estágio clínico há, no mínimo, seis meses, a 

fim de que já tivessem aproximação com demanda de pacientes.  

 Critérios de exclusão: não participaram os alunos que só possuíam experiência 

com atendimentos clínicos psicológicos infantis. 

Não obstante a pesquisa qualitativa não exigir um número mínimo de participantes, e 

em concordância com o método fenomenológico, a amostra consistiu em 24 participantes, 

entendendo que este era um número expressivo de dados, possuidor de representatividade. 

 
 

Não é possível definir a priori o número de participantes. Essa estimativa depende 
dos objetivos do estudo, da natureza do tópico, da quantidade e qualidade das 
informações pretendidas dos participantes e do número de vezes que serão submetidos 
a entrevistas. Pode ocorrer que um único sujeito seja suficiente para alcançar os 
propósitos da pesquisa. Constata-se, no entanto, que raramente se utiliza uma amostra 
superior a vinte participantes. (GIL; YAMAUCHI, 2012, p. 571) 

 
 

Para uma verificação com exatidão dos períodos da graduação nos quais os 

participantes se encontravam, recorreu-se ao sistema integrado em rede da Instituição 

copartipante, no qual se comportam todas as informações referentes aos alunos. No sistema 

supracitado, é realizado o cálculo de período por percentual de disciplinas obrigatórias 

cumpridas. 

Cabe ressaltar que a Instituição possui duas grades curriculares em vigência: a grade 

instituída no primeiro semestre do ano de 2009, intitulada “Grade de 2009/1”, e a grade 

instituída no primeiro semestre do ano de 2013, chamada “Grade de 2013/1”. Abaixo, encontra-

se exposto o cálculo realizado nas duas grades curriculares para os alunos serem distribuídos, 

corretamente, em seus respectivos períodos. 

 

Tabela 3 - Cálculo de período por percentual de disciplinas obrigatórias cumpridas. 2017. 

Grade de 2009/1 

% Período % Período 

9,9 – 19,8 1º 57,1 – 66,5 6º 
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19,8 – 29,6 2º 66,6 – 79,1 7º 

29,7 – 38,6 3º 79,2 – 90,9 8º 

38,7 – 47,6 4º 91,0 – 99,9 9º 

47,7 – 57,0 5º 100,0 10º 

Grade de 2013/1 (Currículo novo) 

% Período % Período 

9,6 – 19,1 1º 57,6 – 66,2 6º 

19,2 – 28,7 2º 66,3 – 79,9 7º 

28,8 – 38,3 3º 80,0 – 90,3 8º 

38,4 – 47,9 4º 90,4 – 99,9 9º 

48,0 – 57,5 5º 100,0 10º 

Fonte: Extraído do Sistema Integrado da Instituição, 2017. 

 

3.4.1 Recrutamento de participantes 

 

Os participantes foram abordados por três diferentes meios: o primeiro, através do 

envio de e-mail aos estagiários que contemplaram os critérios de inclusão e de exclusão e que 

se enquadraram no nono ou décimo período, através do cálculo percentual. Na mensagem 

enviada, foi elucidada a natureza e a dinâmica da pesquisa e, após a resposta ao e-mail por parte 

dos possíveis participantes, foi agendando um encontro no espaço do SPA. 

A segunda forma se deu através de abordagem aos estagiários após a realização da 

supervisão do Estágio Curricular Obrigatório, com a autorização do professor-supervisor. 

Foram explicados, individualmente, todos os procedimentos relativos à entrevista, e que esta 

seria gravada e que, para que a participação no estudo fosse efetivada, haveria a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo as exigências do Comitê de 

Ética responsável pela autorização da pesquisa. Para ocorrência das entrevistas, as funcionárias 

do SPA disponibilizavam uma sala.  

A terceira forma de abordagem se deu através de um processo de snowball ou bola de 

neve. Ele se dá através de uma amostragem não probabilística, utilizando cadeias de referências. 

A partir de um participante semente ou informante-chave, inicia-se a busca por indivíduos que 

se enquadrem nos critérios definidos a priori para a pesquisa; o próprio participante convida 

colegas para a inclusão na coleta de dados. E, desta forma, a cadeia cresce: cada participante 

realiza contato com um outro possível e, assim, tem-se o efeito de uma bola de neve, facilitando 
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a entrada do pesquisador no meio do grupo pesquisado. (VINUTO, 2014). Esta última foi, das 

três abordagens citadas, a mais eficiente e com resultados mais rápidos. 

Como critério de encerramento da pesquisa, foi utilizada a saturação das informações 

obtidas através dos dados coletados, fato que ocorre “quando o incremento de novas 

observações não conduz a um aumento significativo de informações”. (GIL, 2010, p. 139). Em 

outras palavras, quando surgem redundâncias ou repetições nas ideias captadas por meio das 

técnicas e instrumentos de coleta. 

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Polit e Beck (2011, p. 378) afirmam que “Em entrevistas, o entrevistador anota as 

respostas verbais ou grava tudo e, depois, faz a transcrição”. No caso da referida pesquisa, as 

entrevistas foram gravadas com o auxílio de um gravador de MP3 e transcritas na íntegra e, 

posteriormente, analisadas sob a ótica do método fenomenológico de Amedeo Giorgi (1985, 

apud POLIT; BECK, 2011, p. 517), que segue quatro passos:  

1. Ler todo o conjunto de protocolos para ter uma ideia do todo; 

2. Discriminar unidades a partir da descrição dos participantes do fenômeno estudado; 

3. Articular o insight psicológico em cada uma das unidades de significado; 

4. Sintetizar todas as unidades de sentido transformadas para que componham uma 

declaração consistente, relacionada às experiências dos participantes (chamadas de “estrutura 

da experiência”); pode ser expressa em um nível específico ou geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado pela Autora. 2017. 

 

O resultado da análise fenomenológica visa descrever o significado de uma 

experiência, através da identificação de temas essenciais e recorrentes. (POLIT; BECK, 2011). 

1
Leitura

2
Discriminação

3
Articulação

4
Sintetização

Figura 3 - Os quatro passos da análise fenomenológica de Amedeo Giorgi (1985). 2017. 
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Giorgi (1978 apud ANDRADE; HOLANDA, 2010) reflete sobre o que é consciência 

para o pesquisador fenomenológico, indicando que, inicialmente, a consciência deva ser 

considerada associada à intencionalidade – conceito primordial fenomenológico –, sentido – 

produto da intuição – e existência. E é a partir da consciência que se dará todo o processo 

proposto pelo método fenomenológico.  

A epoché das experiências oriundas da existência do pesquisador é o primeiro passo 

para alcançar e compreender o que se deseja do participante ou componente da amostra da 

pesquisa. As afirmações e suposições realizadas ao longo da formação textual da pesquisa e, 

também, toda a sua fundamentação são colocadas em suspenso para que seja capturado, o mais 

fidedignamente possível, o fenômeno vivenciado pelo participante, sem qualquer manipulação 

por parte do pesquisador. (BRANCO, 2014). 

A partir da suspensão das concepções prévias à realização das entrevistas, na prática 

da redução fenomenológica, no caminho de uma neutralidade humanamente possível, da busca 

por uma empatia e aceitação das colocações dos participantes, foi possível realizar a coleta de 

dados de forma satisfatória, contemplando as intenções iniciais da pesquisa. 

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

Os participantes foram esclarecidos sobre todos os procedimentos que seriam 

realizados na pesquisa. Foi mantido o anonimato durante toda a pesquisa, e esses possuíam 

ciência de que poderiam solicitar a saída, se assim desejassem, em qualquer momento do 

processo, caso se sentissem desconfortáveis, de alguma forma. Além da assinatura, por parte 

dos participantes, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram respeitadas, 

cuidadosamente, as proposições das Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016, ambas do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS).  O projeto da dissertação foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), do Hospital Universitário Antônio Pedro/Universidade Federal 

Fluminense/Faculdade de Medicina (HUAP/UFF/FM), para apreciação, no dia 18 de outubro 

de 2016. Foram solicitadas determinadas alterações, atendidas conforme exigido. Após 

cumprimento das exigências e reenvio do projeto em dezembro de 2016, sob o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de número 62130816.5.0000.5243, o projeto foi 

considerado aprovado e liberado para a coleta de dados com o parecer consubstanciado do CEP 

de número 1.901.552, em janeiro de 2017. 

A pesquisa apresentou riscos potenciais mínimos aos participantes, visto que se tratava 

da realização do preenchimento de formulários e entrevistas, e estas somente foram realizadas 
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com o consentimento dos participantes. Os riscos mínimos deviam-se à exposição, comuns à 

toda e qualquer pesquisa, e de possível constrangimento. Contudo, para que se evitasse a 

ocorrência deles, houve cautela para não expor os participantes durante a aplicação das técnicas 

e instrumentos e, também, a liberdade para interrupção das entrevistas a qualquer momento. 

A pesquisa possibilitou o surgimento de benefícios diretos. Como benefício direto, 

pode-se citar a escuta sensível do graduando que realiza atendimentos clínicos psicológicos, 

escuta esta que reduz o nível de estresse daqueles que são por ele acolhidos. A compreensão da 

importância existente na espiritualidade pode proporcionar um nível de atendimento mais 

completo, com maior amplitude e alcance, gerando um bem-estar para aquele que o recebe e, 

também, para o que o oferece; ambos os lados da terapia são favorecidos. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo, expõem-se os resultados encontrados na pesquisa de campo aplicada, 

com a distribuição dos participantes quanto a itens elencados e coletados por meio do 

Formulário de Caracterização Sociodemográfica, anexo ao final da dissertação (p. 131), 

ilustrados por meio de gráficos, figuras e tabelas. 

Cada entrevistado recebeu uma numeração, de acordo com sua ordem de participação 

na pesquisa, em substituição aos seus nomes, para que fossem mantidos o sigilo e o anonimato, 

a eles assegurados previamente. Desta forma, a numeração inicia-se no número um, e se finda 

no número 24. 

  

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A Tabela 4 mostra a distribuição de frequências das variáveis Gênero, Idade (anos), 

Orientação sexual, Raça e Espiritualidade/religião/crença do perfil social dos participantes. 

Tipicamente, o participante desta pesquisa é do gênero feminino (66,7% do total), tem idade de 

22 a 28 anos (58,3% dos casos), é heterossexual (87,5%), da raça branca (45,8%) e 

evangélico(a) (33,3%). 

 

Tabela 4 - Perfil sociodemográfico dos participantes. Niterói/RJ. 2017. 

Variável 
Global 9º período 10º período 

F % F % F % 
Gênero       

Feminino 16 66,7 5 31,3 11 68,8 
Masculino 8 33,3 5 62,5 3 37,5 
Outro - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Idade (anos)       
de 22 a 28 anos 14 58,3 6 25,0 8 33,3 
de 29 a 35 anos 4 16,7 1 4,2 3 12,5 
de 36 a 42 anos 2 8,3 1 4,2 1 4,2 
de 43 a 49 anos 2 8,3 1 4,2 1 4,2 
de 50 a 56 anos 1 4,2 1 4,2 - 0,0 
de 57 a 63 anos - 0,0 - 0,0 - 0,0 
de 64 a 70 anos 1 4,2 - 0,0 1 4,2 

Orientação sexual        
Heterossexual 21 87,5 9 37,5 12 50,0 

Homossexual 1 4,2 - 0,0 1 4,2 
Bissexual 2 8,3 1 4,2 1 4,2 
Outra - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Raça       
Branca 11 45,8 5 20,8 6 25,0 
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Negra 3 12,5 1 4,2 2 8,3 
Parda 10 41,7 4 16,7 6 25,0 
Indígena - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Espiritualidade/religião/crença       
Evangélico(a) 8 33,3 4 16,7 4 16,7 
Católico(a) 5 20,8 1 4,2 4 16,67 
Espiritualizado(a) sem religião 5 20,8 3 12,5 2 8,3 
Espírita 1 4,2 - 0,0 1 4,2 
Ateu(eia) - 0,0 - 0,0 - 0,0 
Agnóstico(a) 4 16,7 2 8,3 2 8,3 
Crença - 0,0 - 0,0 - 0,0 
Outro 1 4,2 - 0,0 1 4,2 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Participaram da pesquisa, em sua totalidade, 24 indivíduos. 10 deles (41,7%) eram 

alunos do nono período da graduação em Psicologia e, os outros 14 (58,3%), do décimo período. 

Tal informação encontra-se demonstrada abaixo, através do Gráfico 1:  

 

Gráfico 1 - Participantes da pesquisa por período na graduação de Psicologia (N=24). Niterói/RJ. 

2017. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

  

Os entrevistados realizavam seus estudos no turno da manhã e/ou da noite. Destarte, 

cinco participantes (20,8%) estudavam na parte da manhã, 15 deles (62,5%) à noite e quatro 

(16,7%) dividiam-se entre ambos os turnos, conforme o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Participantes da pesquisa por turno na graduação de Psicologia (N=24). Niterói/RJ. 

2017. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Ainda, na distribuição dos participantes quanto ao gênero, considerando o feminino, o 

masculino e outro, 16 (66,7%) consideraram-se parte do primeiro, oito (33,3%) do segundo e, 

nenhum (0,0%), a outra opção, não conferindo, assim, representatividade gráfica. 

 

Gráfico 3 - Participantes da pesquisa por gênero na graduação de Psicologia (N=24). Niterói/RJ. 

2017. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Quanto a idade, constatou-se que os participantes com as idades 22, 27, 28, 29, 30, 34, 

35, 37, 38, 46, 48, 53 e 64 anos tiveram apenas um representante, atingindo, então, a 

porcentagem de 4,2% cada uma. A idade de 23 anos obteve três representantes (12,5%); a de 

24 anos, quatro indivíduos (16,7%) e, finalmente, as idades de 25 e 26 anos tiveram dois 

representantes, chegando a porcentagem de 8,3% para cada uma. Tais números estão traduzidos 

no Gráfico 4 abaixo. 
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Gráfico 4 - Participantes da pesquisa por idade na graduação de Psicologia (N=24). Niterói/RJ. 

2017. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Realizou-se um cálculo de média simples da idade dos participantes, que se deu pelo 

somatório de todas as idades representadas na pesquisa, dividido, posteriormente, pelo número 

total de participantes (N=24), chegando-se a idade média de 31,6 anos. 

No item relacionado à raça, verificou-se que 11 pessoas se consideraram brancas 

(45,8%), três negras (12,5%), 10 pardas (41,7%) e nenhuma indígena (0,0%), informações essas 

representadas no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Participantes da pesquisa quanto à raça na graduação de Psicologia (N=24). Niterói/RJ. 

2017. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 
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Quanto à orientação sexual, 21 participantes (87,5%) reconheceram-se como 

heterossexuais, dois deles (8,3%) como bissexuais e, um deles (4,2%) como homossexual.  

 

Gráfico 6 - Participantes da pesquisa por orientação sexual na graduação de Psicologia (N=24). 

Niterói/RJ. 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Na Tabela 5, estão explicitados os itens situação conjugal, renda familiar e com quem 

reside. Em relação ao item situação conjugal, oito participantes (33,3%) se consideraram 

casados(as) ou em união livre, 16 (66,7%) solteiros e, nenhum deles (0,0%), separados(as) ou 

divorciados(as) e viúvos(as). Sobre a renda familiar, oito (33,3%) afirmaram obter de 2 a 3 

salários mínimos, nove (37,5%) de 4 a 5 salários mínimos e, sete deles (29,2%), declararam 

uma renda acima de 6 salários mínimos. Prosseguindo, 14 participantes (58,3%) declararam 

residir com sua família nuclear, constituída por pais e irmãos, oito (33,3%) com sua família 

formada, composta por companheiro(a) e filhos(as) e, os dois (8,3%) restantes, em república 

e/ou com amigos.  

 

Tabela 5 - Características da amostra total sobre os itens situação conjugal, renda familiar e com quem 

reside (N=24). Niterói/RJ. 2017. 

Itens Respostas (N) % Válida 

Situação conjugal Casado(a)/união livre 8 33,3 

 Solteiro(a) 16 66,7 

 Separado(a)/divorciado(a) - 0,0 

 Viúvo(a) - 0,0 

Renda familiar 2 a 3 salários mínimos 8 33,3 

87,5%

4,2%
8,3%

0,0%

Heterossexual Homossexual Bissexual Outro
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 4 a 5 salários mínimos 9 37,5 

 Acima de 6 salários mínimos 7 29,2 

Com quem reside Família nuclear 14 58,3 

 Família formada 8 33,3 

 República e/ou amigos 2 8,3 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Fora questionado aos participantes da pesquisa o tipo de Estágio Curricular cursado 

no momento da coleta de dados. 17 deles (70,8%) afirmaram cursar o Estágio Clínico. Nenhum 

deles (0,0%) declarou cursar apenas a modalidade Sócio-Institucional e, sete deles (29,2%) 

cursavam, simultaneamente, tanto o estágio Clínico quanto o Sócio-Institucional. Já sobre 

Estágios Extracurriculares, não obrigatórios para a obtenção do diploma de bacharel em 

Psicologia, nenhum deles dissera cursar a modalidade clínica (0,0%); entretanto, três (12,5%) 

já estagiaram nessa área anteriormente. Apenas um participante (4,2%) afirmou cursar, não-

obrigatoriamente, um Estágio Sócio-Institucional Extracurricular, e cinco deles (20,8%) já 

cursaram essa modalidade em outros momentos. Na sequência, ao interrogar sobre a abordagem 

escolhida em Psicologia para direcionar a prática dos estágios, três participantes (12,5%) 

revelaram a escolha pela Terapia Breve-Focal que, na instituição-campo, é guiada pelos 

preceitos psicanalíticos. Outros nove estagiários (37,5%) seguiam a Psicanálise pura; três 

(12,5%) eram adeptos da Terapia Cognitiva Comportamental (TCC); dois (8,3%) praticavam a 

Fenomenologia-Existencial; dois (8,3%) eram guiados pela Psicologia Analítica de Carl Gustav 

Jung e, os cinco restantes (20,8%), pela Gestalt-Terapia. 

 

Tabela 6 - Características da amostra total sobre os itens tipo de estágio curricular em curso e abordagem 

adotada em Psicologia (N=24). Niterói/RJ. 2017. 

Itens Modalidade (N) % Válida 

Estágio Curricular Clínico 17 70,8 

 Sócio-Institucional 0 0,0 

 Ambos 7 29,2 

Abordagem em Psicologia Terapia Breve-Focal 3 12,5 

 Psicanálise 9 37,5 

 Terapia Cognitivo-Comportamental 3 12,5 

 Fenomenologia-Existencial 2 8,3 

 Psicologia Analítica 2 8,3 

 Gestalt-Terapia 5 20,8 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 
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Mais informações coletadas foram: outra formação acadêmica, pós-graduação (stricto 

e lato sensu) e ocupação. Cinco participantes (20,8%) declararam ter cursado uma graduação 

anteriormente e, 19 (79,2%), não. 20 (83,3%) afirmaram não terem cursado pós-graduação e, 

quatro (16,7%), sim, na modalidade lato sensu. Cabe ressaltar que o participante que cursou 

uma pós-graduação stricto sensu também cursou a outra modalidade, justificando, assim, o 

somatório desse item exceder os 100% da totalidade – ele fora contabilizado nas duas respostas. 

Interrogados sobre a ocupação no momento da coleta de dados, 10 entrevistados (41,7%) 

disseram apenas estudar; um deles (4,2%) expôs que estudava e fazia estágio extracurricular e, 

13 deles (54,2%) se dividiam entre estudo e trabalho. 

 

Tabela 7 - Características da amostra total sobre os itens outra formação acadêmica, pós-graduação (stricto 

e lato sensu) e ocupação (N=24). Niterói/RJ. 2017. 

Itens Respostas (N) % Válida 

Outra formação acadêmica Sim 5 20,8 

 Não 19 79,2 

Pós-Graduação Lato Sensu 4 16,7 

 Stricto Sensu 1 4,2 

 Não 20 83,3 

Ocupação Apenas estuda 10 41,7 

 Estuda e faz estágio extracurricular 1 4,2 

 Estuda e trabalha 13 54,2 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Quanto à espiritualidade, religião e crença, os participantes se distribuíram da seguinte 

forma: oito (33,3%) declararam-se evangélicos(as); cinco (20,8%) católicos(as); cinco (20,8%) 

espiritualizados(as) sem religião; um (4,2%) espírita; nenhum (0,0%) ateu(eia); quatro (16,7%) 

agnósticos(as); nenhum (0,0%) adepto(a) de alguma crença e um (4,2%) declarou-se como 

praticante de outra modalidade, especificando-se como cristã(o). 
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Gráfico 7 - Participantes da pesquisa quanto à espiritualidade/religião/crença na graduação de 

Psicologia (N=24). Niterói/RJ. 2017. 

 
Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

4.2 DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS CONFORME O GÊNERO 

  

Quanto ao gênero, foram criados dois quadros, 9 e 10: o primeiro tratando do gênero 

feminino e, o segundo, do masculino, respectivamente. Para melhor entendimento, o Quadro 8 

traduz a abreviação das informações utilizadas nos quadros subsequentes: 

 

Quadro 8 -  Abreviaturas e suas expressões correspondentes. Niterói/RJ. 2017. 

Nº = número da participante I = idade 
He = heterossexual RF = renda familiar 
Ho = homossexual RCQ = reside com quem 
Bi = bissexual A = abordagem em Psicologia 
B = branca BF = Breve-Focal 
Ne = negra Ps = Psicanálise 
Pa = parda TCC = Terapia Cognitivo-Comportamental 
OS = orientação sexual PAn = Psicologia Analítica 
SC = situação conjugal GT = Gestalt-Terapia 
P = período na graduação Cl = clínico  
T = turno CS = clínico e sócio-institucional 
N = noite *ClE = cursou Clínico extracurricularmente; 
M = manhã *CSE = cursou Sócio-Institucional extracurricularmente 
M/N = manhã/noite ClE = cursa Clínico extracurricularmente 
EC = estágio curricular CSE = cursa Sócio-Institucional extracurricularmente 
EEX = estágio extracurricular LS = lato sensu 
OF = outra formação SC = stricto sensu 
PG = pós-graduação E/R/C = espiritualidade/religião/crença 
O = ocupação Ev = evangélico(a) 
E = apenas estuda Ca = católico(a) 
EEx = estuda e estagia extracurricularmente ESR = espiritualizado(a) sem religião 
ET = estuda e trabalha EK = espírita kardecista 
FN = família nuclear Ag = agnóstico(a) 
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FF = família formada OC = outro (cristã) 
ReA = república e/ou amigos  

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

4.2.1 Gênero feminino 

 

Referente ao gênero feminino, foram entrevistadas dezesseis mulheres (N=16), 

correspondendo a 66,7%, do total de participantes. Houve maior prevalência da faixa etária 

jovem, entre 22 e 27 anos (87,5%), conforme demonstra o Quadro 9. Constatou-se que, nas 

idades de 22, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 37, 48 e 64 anos, cada uma teve a representação de 

apenas uma entrevistada. Sendo assim, cada idade citada anteriormente obteve 6,3% do 

total feminino. A idade de 25 anos teve duas representantes, somando 12,5% do total. A 

idade com a maior representatividade foram os 24 anos, com 25,0% das mulheres 

entrevistas. Assim, a média simples de idade feminina foi de 30,6 anos. 

 

Quadro 9 - Distribuição dos dados sociodemográficos coletados no gênero feminino (N=16). Niterói/RJ. 2017. 

Nº I OS SC Cor P T A EC EEX OF PG O RF RCQ E/R/C 

1 23 He S Pa 10º N BF Cl *CSE Não Não E 2 a 3 FN Ev 

2 37 He S B 10º N Ps Cl - Não Não E 2 a 3 FN Ev  

4 25 He S Pa 10º N Ps CS *ClE Sim Não E 2 a 3 FN Ca 

5 30 He C Pa 10º M/N TCC Cl - Sim Não E 4 a 5 FF Ev 

6 35 He C Ne 10º N Ps Cl - Não Não ET 4 a 5 ReA Ca 

9 34 He C Pa 9º M PAn Cl *CSE Não Não ET > 6 FF ESR 

10 64 He C B 10º M/N Ps CS - Não Não ET 2 a 3 FF Ev 

12 22 He S B 9º N BF Cl - Não Não E 2 a 3 FN ESR 

13 24 Bi S B 9º N GT CS - Não Não ET 4 a 5 FF ESR 

14 24 He S B 10º N PAn CS CSE Não LS EEx 2 a 3 FN EK 

15 24 He S B 10º N Ps CS *ClE Não Não ET 4 a 5 FN ESR 

17 27 Bi S Ne 10º N GT CS *CSE Não Não ET > 6 ReA Ag 

18 25 He S B 10º N TCC Cl *CSE Não Não E 2 a 3 FN Ca 

19 24 He S Pa 9º N Ps Cl - Não Não ET 4 a 5 FN Ca 

21 46 He C Pa 10º M/N Ps Cl - Não Não ET > 6 FF OC 

24 26 He S Ne 9º M GT CS - Não Não E 4 a 5 FN Ag 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

Quanto à orientação sexual, 14 mulheres (87,5%) reconheceram-se como 

heterossexuais, e duas delas (12,5%), como bissexuais. O status conjugal de cinco mulheres 

(31,2%) fora casada/unida livremente; 11 delas (68,8%) afirmaram serem solteiras. Sobre 

a raça, sete classificaram-se como brancas (43,8%), três como negras (18,8%) e seis como 

pardas (37,5%). 
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Cinco participantes eram matriculadas no nono período (31,3%), e as outras 11 

delas (68,8%), no décimo. Duas (12,5%) cursavam suas disciplinas no turno da manhã, 11 

(68,8%) à noite e três (18,8%) em ambos os turnos. 

A abordagem em Psicologia mais utilizada entre as mulheres foi a Psicanálise, 

com sete representantes (43,8%). Na sequência, a Gestalt-Terapia, com três delas (18,8%); 

a Terapia Breve-Focal, com duas (12,5%); a Terapia Cognitivo-Comportamental, com duas 

(12,5%) e, por fim, a Psicologia Analítica, com duas estagiárias (12,5%). 

No Estágio Curricular Obrigatório, nove mulheres optaram pela modalidade 

clínica (56,3%), nenhuma somente pela sócio-institucional (0,0%) e sete (43,8%) seguiam 

com as duas linhas. Extracurricularmente, no momento da coleta de dados, nenhuma delas 

(0,0%) cursava estágio não-obrigatório clínico; entretanto, duas (12,5%) delas já haviam 

cursado previamente. Uma (6,3%) das mulheres declarou cursar, concomitantemente ao 

estágio obrigatório da faculdade, um Estágio Sócio-Institucional; quatro (25,0%) delas já 

cursaram, porém, encerraram-no. Nove delas (56,3%) revelaram não cursar ou terem 

cursado qualquer tipo de Estágio Extracurricular no período da graduação. 

Das 16 mulheres participantes da pesquisa, duas disseram ter outra formação 

acadêmica (12,5%). A participante de número 5 se formou em Moda e, a número 6, em 

Tecnólogo em Recursos Humanos. As outras 14 (87,5%) não possuíam nenhuma formação 

acadêmica prévia. Destarte, 15 delas (93,8%) não cursaram pós-graduação e apenas uma 

(6,3%), a entrevistada de número 14, declarou estar cursando uma especialização lato sensu 

em Psicologia Analítica, mesmo estando no décimo período, pois obtivera liberação de 

seus superiores na Instituição. 

 No item ocupação, sete (43,8%) das mulheres declararam apenas estudar, uma 

(6,3%) estudar e estagiar extracurricularmente e oito (50,0%) estudar e trabalhar.  

A renda familiar de sete mulheres (43,8%) foi declarada entre 2 a 3 salários 

mínimos; de seis delas (37,5%), 4 a 5 e, das outras três (18,8%), acima de 6 salários 

mínimos. Ainda, nove (56,3%) afirmaram residir com sua família nuclear (pais e irmãos), 

cinco (31,3%) com a família formada (companheiro(a) e filhos(as)) e duas (12,5%) em 

república e/ou com amigos.  

No último item levantado, sobre espiritualidade/religião/crença, quatro (25,0%) 

mulheres declararam-se evangélicas, quatro (25,0%) católicas, quatro (25,0%) 

espiritualizadas sem religião, uma (6,3%) espírita kardecista, duas (12,5%) agnósticas e, 

finalmente, uma (6,3%) se declarou cristã por meio da opção “outro(a)”. 
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4.2.2 Gênero masculino 

 

O gênero masculino foi representado por oito participantes (N=8), correspondendo à 

33,3% do total de entrevistados. A faixa etária predominante foi de jovens entre 23 e 29 anos 

(62,5%). Dentre as idades encontradas nos homens, os 26, 28, 29, 38, 46 e 53 anos contaram 

com apenas um representante, tendo, cada uma delas, o percentual de 12,5%. Dois participantes 

(25,0%) possuíam 23 anos. A média simples de idade entre eles, então, foi de 33,3 anos, 

conforme mostra o Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Distribuição dos dados sociodemográficos coletados no gênero masculino (N=8). Niterói/RJ. 2017. 

Nº I OS SC Cor P T A EC EEX OF PG O RF RCQ E/R/C 

3 23 He S B 9º N Ps Cl - Não Não ET 4 a 5 FN Ev 

7 23 He S Pa 10º N FE Cl *CSE Não Não E > 6 FN Ag 

8 28 He S Pa 9º M/N FE Cl - Não Não E 4 a 5 FN Ag 

11 53 He C Pa 9º M Ps Cl - Sim LS e SS ET > 6 FF Ev 

16 29 Ho S B 10º N BF Cl *ClE Não Não E 4 a 5 FN Ca 

20 38 He C B 9º M GT Cl - Sim LS ET > 6 FF Ev 

22 46 He C B 9º M TCC Cl - Sim LS (MBA) ET > 6 FF Ev 

23 26 He S Pa 10º N GT Cl - Não Não ET 2 a 3 FN ESR 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2017. 

 

De acordo com o item orientação sexual, sete (87,5%) homens consideraram-se 

heterossexuais e, um deles, homossexual (12,5%). Quanto ao estado civil, cinco (62,5%) 

participantes declararam-se solteiros legalmente, e três (37,5%) deles, casados ou unidos 

livremente. Quatro (50,0%) homens consideraram-se brancos e, quatro (50,0%), pardos. 

Do total de oito, cinco (62,5%) homens estavam no nono período, no momento da 

coleta de dados, e três (37,5%) no décimo período. Três (37,5%) deles estudavam na parte da 

manhã, e quatro (50,0%) à noite. Ainda, um (12,5%) estudava nos dois turnos, manhã e noite. 

Em relação à abordagem adotada em Psicologia para embasamento teórico, dois 

(25,0%) deles optaram pela Psicanálise, dois (25,0%) pela Fenomenologia-Existencial, um 

(12,5%) pela Terapia Breve-Focal, dois (25,0%) pela Gestalt-Terapia e um (12,5%) pela 

Terapia Cognitivo-Comportamental. Todos os oito (100%) elegeram e estavam cursando a 

modalidade clínica para a prática de estágio. Seis (75,0%) homens não cursaram Estágio 

Extracurricular, um (12,5%) cursou Sócio-Institucional e um (12,5%) cursou Clínico. 

Três (37,5%) homens declararam possuir formação acadêmica anterior, e os outros 

cinco (62,5%), não. O participante 11 graduou-se em Teologia; o 20, em Física e Teologia e, o 

22, em Administração e Marketing. Ainda, três (37,5%) homens chegaram a realizar cursos de 
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pós-graduação, sendo os mesmos que se formaram em outras áreas: o participante 11 cursou 

uma pós-graduação lato sensu em Educação Religiosa e outra em Terapia de Família; na 

modalidade stricto sensu, um Mestrado em Teologia; o número 20 realizou um curso lato sensu 

em Teologia e Hermenêutica e o número 22 declarou possuir um título de Master in Business 

Administration (MBA) em Marketing.  

Quanto à ocupação, cinco (62,5%) participantes declararam estudar e trabalhar e três 

(37,5%) apenas estudar. A renda familiar foi de 2 a 3 salários mínimos (12,5%) para um 

participante, de 4 a 5 para três (37,5%) deles e, para quatro (50,0%) deles, maior que 6 salários 

mínimos. Cinco (62,5%) homens contaram residir com a família nuclear, e três (37,5%) com a 

família formada. 

Por fim, no último item do levantamento, referente à espiritualidade/religião/crença de 

cada participante, quatro (50,0%) declararam-se evangélicos, um (12,5%) católico, dois 

(25,0%) agnósticos e um (12,5%) espiritualizado sem religião. 

  

4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

A partir dos dados coletados por meio do Formulário de Caracterização 

Sociodemográfica, pode-se chegar a algumas conclusões sobre a amostra pesquisada. Dentre 

essas, que a maior parte dos estagiários na reta final da graduação em Psicologia é composta 

pelo gênero feminino, heterossexual e solteira, matriculada no nono período noturno. 

Apesar do cálculo da média simples das idades gerais e próprias de cada sexo, pode-

se perceber que há uma grande variação. Contudo, há predomínio da faixa etária dos 22 aos 28 

anos, o que pode se relacionar com o fato de que muitos são jovens e, em sua maioria, vivem 

com as suas famílias nucleares. Ainda assim, mesmo com indivíduos que já ultrapassaram a 

juventude, a graduação em Psicologia foi, em sua maioria, a primeira cursada. 

A modalidade clínica de Estágio Curricular é a mais escolhida entre os estudantes, o 

que sugere que os futuros profissionais tendem a se inserir em espaços onde essa prática seja 

possível. Complementando esses dados, a abordagem da Psicanálise é a mais adotada por eles, 

seguida da Gestalt-Terapia. São duas linhas díspares, que interpretam o ser humano e sua 

formação psíquica cada uma à sua maneira. Contrapondo os resultados encontrados no estudo 

de Cavalheiro e Falcke (2014), que demonstrou que os graduandos praticantes da Psicanálise 

eram os que apresentavam os menores índices de espiritualidade, todos os entrevistados da 

pesquisa desenvolvida que optaram por essa linha teórica declararam vivenciar a 

espiritualidade, em suas variadas formas. Cabe ressaltar que a religião evangélica teve uma 
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predominância sobre as outras práticas espirituais. Concluiu-se, com essas informações, que 

não houve conflitos relacionados à combinação da Psicanálise, como metodologia aprendida, e 

da espiritualidade, como característica inerente ao ser humano. 

 

4.4 CATEGORIAS ENCONTRADAS  

 

A partir da sequência dos quatro passos do método fenomenológico de Amedeo Giorgi 

(1985 apud POLIT; BECK, 2011), sendo realizadas a leitura de todo o conjunto de entrevistas, 

com suas perguntas e respostas, para ter uma ideia do todo (passo 1), a discriminação das 

unidades através da descrição dos participantes da pesquisa (passo 2), a articulação de insights 

psicológicos em cada uma das unidades de significado (passo 3) e a sintetização de todas as 

unidades de sentido, transformadas para que compusessem uma declaração consistente, 

relacionada às experiências (passo 4), foram elaboradas cinco categorias: 

 

Figura 4 - Distribuição das categorias e subcategorias originas pena análise de dados. Niterói/RJ. 2017.  
Categoria 1: 

PERCEPÇÃO DA ESPIRITUALIDADE 
PARA OS GRADUANDOS DE 

PSICOLOGIA 

 

 
 

Categoria 2: 
A EXPRESSÃO DA ESPIRITUALIDADE NA 
VIVÊNCIA PESSOAL DOS ESTAGIÁRIOS 

 
2.1: A expressão da espiritualidade através da transcendência 

 
2.2: O corpo como mediador da experiência espiritual  

 
2.3: A expressão segundo o cuidado de si mesmo e do próximo 

 
Categoria 3: 

BENEFÍCIOS DA ESPIRITUALIDADE 

 
3.1: A espiritualidade na direção do atendimento 

 
3.2: A espiritualidade que conforta: o sustento e a força da fé 

 
Categoria 4: 

O EXERCÍCIO DA EPOCHÉ: DESPIR-SE 
DE SI MESMO 

 
4.1: A demanda é do outro 

 
4.2: A terapia pessoal como auxílio à neutralidade 

 
 
 
 
 

Categoria 5: 
A ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO DO 

PSICÓLOGO 

 
5.1: Posicionamento docente: um distanciar-se da espiritualidade  

 
5.2: O afastamento da espiritualidade na graduação  

 
 

5.3: A graduação como possibilidade de abertura do olhar  

 
5.4: A inclusão curricular da espiritualidade na formação do 

psicólogo 
 

5.4.1: Oferecimento de espaços de discussão e reflexão na graduação 
 

Fonte: Elaborado pela Autora, 2018. 
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5 PERCEPÇÃO DA ESPIRITUALIDADE PARA OS GRADUANDOS DE 

PSICOLOGIA 

 

Ao analisar as respostas dos participantes, chegou-se à primeira categoria, intitulada 

“Percepção da espiritualidade para os graduandos de Psicologia”. Através dela, foi possível 

captar a visão dos psicólogos em formação, compreendo o(s) seu(s) sentido(s) de 

espiritualidade para a vida, tanto particular quanto profissional. O olhar de mundo singular e 

próprio de cada participante corresponde à subjetividade constitutiva de cada um, tornando-os 

seres-no-mundo semelhantes em espécie, porém, distintos em opiniões e formação. 

A espiritualidade, então, foi percebida como uma relação de crença e/ou confiança em 

algo e/ou um deus, força maior e ser superior, sobrenatural e transcendente, indo ao encontro 

da conceituação elaborada por Koenig et al. (2012). 

 
 

“Espiritualidade, para mim, é crer num Deus, e que você vai ter intimidade com ele.” 
(Participante 2) 

 
“Espiritualidade é você acreditar num ser sobrenatural e ter todas as suas ações e 
olhares voltados para isso, para as questões sobrenaturais.” (Participante 5) 

 
“Você ter fé em alguma coisa. [...], que seja uma força maior que o homem.” 
(Participante 6) 
 
“Eu entendo espiritualidade como algo que você se conecta através de você com algo 
maior.” (Participante 9) 
 
“Espiritualidade, para mim, é o conhecimento que o indivíduo tem dentro do que ele 
segue. São as crenças que ele acredita e segue, e se encontra nessa crença como ser 
nesse mundo.” (Participante 10) 

 
“Espiritualidade para mim é você confiar em alguma coisa, em alguma força 
superior.” (Participante 18) 
 
“É você cuidar do lado espiritual. Essa coisa de se manter em contato, comunhão com 
Deus. Para mim, espiritualidade é isso.” (Participante 21) 

 
 

A ideia da espiritualidade, em conformidade com as falas dos entrevistados, sugere a 

existência de fenômenos que superam os campos da objetividade humana. O ser humano, em 

sua constituição, possui diferentes partes, relacionadas a questões específicas. Para Viktor 

Frankl, essa constituição humana é quadrimensional. A primeira dimensão formadora é 

nomeada social; a segunda, somatológica ou somática; a terceira, psicológica ou psíquica e, a 

última, noológica ou espiritual. (SANTOS; BARBOSA, 2013; LIMA NETO, 2013). 
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A primeira dimensão, a social, trata do indivíduo como sujeito que vive em sociedade, 

inserido em seu contexto único. A dimensão somática diz respeito aos aspectos fisiológicos e 

biológicos dos indivíduos. Assim, ela é aquela que dá suporte ao corpo da ciência, passível de 

ser investigado a fundo e que fundamenta o paradigma biomédico das Ciências da Saúde. A 

terceira dimensão, a psíquica, relaciona-se ao estudo dos processos psicológicos, ou seja, 

aqueles que tratam da mente humana e dos comportamentos que se concretizam devido ao seu 

funcionamento, tais como instintos e cognições. Já a última dimensão, a espiritual, é aquela que 

cuida do que extrapola a factualidade do olhar objetivo sobre o homem: trata-se de um 

componente que se volta para à subjetividade humana, desde a relação do si mesmo com seus 

próprios valores e dos processos possíveis e inatos de transcendência e, também, da sua 

responsabilização perante os atos mundanos cometidos. (SANTOS; BARBOSA, 2013; LIMA 

NETO, 2013). E, como o ser humano é, por natureza, transcendente, há, continuamente, a busca 

pelo novo, protestando contra os limites pré-estabelecidos (BOFF, 2009). 

Essa dimensão, ultrapassadora dos limites da materialidade e concretude terrena, do 

visível e comprovável a olho nu ou cientificamente, como reforça Hufford (2005), que pode ser 

quantificado ou objetificado, perpassaria, assim, a intocabilidade e o inexplicabilidade dos 

fenômenos. 

 
 
“Eu acho que varia muito de contexto, de conversa para conversa, de pessoa para 
pessoa... E assim, para mim, espiritualidade estaria muito ligada aos sentidos, mas que 
não podem ser explicados de forma física.” (Participante 7) 
 
“Espiritualidade seria alguém que acredita em algo para além do material. Acho que 
seja a crença em Deus, espíritos, gafanhotos... Algo desse tipo.” (Participante 8) 
 
“Para mim, eu acho que é um contato, ou até mesmo um reconhecimento de que 
existem forças para além da matéria ou forças, vamos dizer assim, desconhecidas. 
Para mim, espiritualidade é isso.” (Participante 13) 
 
“O que é espiritualidade para mim? Nossa... É até difícil. Espiritualidade para mim? 
Como eu posso explicar? Não sei. É a pessoa acreditar em algo superior a ela, né? Em 
algo que muitas das vezes nem existe uma prova, uma... Como eu posso dizer? Pode 
não ter uma prova física, uma prova de que existe, mas ela acredita naquilo e é meio 
complexa essa pergunta, né? Espiritualidade é, não sei, acreditar em algo que você às 
vezes não consegue explicar.” (Participante 16) 
 
“Espiritualidade é algo que você não consegue explicar, mas que você se conecta com 
uma coisa que, não vista, mas sentida. Uma coisa mais, uma conexão sua com algo 
superior, uma força superior, mas não necessariamente um espírito, ou uma matéria. 
Algo. É uma conexão com algo. Inexplicável.” (Participante 17) 
 
“Espiritualidade para mim é aquilo que vai além do material, algo que a gente 
consegue ver além do que a gente está vivendo aqui nessa terra.” (Participante 22) 
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Essa necessidade pela superação do que habita o plano físico e terreno é imperativa da 

transcendência, já que ela faz com que o espírito humano seja condenado à liberdade e à busca 

do novo, levando, dessa forma, ao desdobramento de novos sentidos, atuais e atualizantes. 

Realiza-se, então, na imanência, como concretude finita, a transcendência, que se caracteriza 

pela abertura ao projeto do infinito. (BOFF, 2009; LIMA NETO, 2013). 

Boff (2006), tal qual Frankl, vê a espiritualidade como parte constituinte da essência 

humana; está ali, a priori, antes de uma aceitação ou negação de sua existência ou vivência. 

Está ali desde o momento do nascimento e chegada ao universo, no âmago do ser humano. É 

uma demanda passível ou não de realização. Alguns participantes reafirmaram as considerações 

desses autores: 

 
 

Tipo, a espiritualidade é o que... É tipo, está ligada à sua alma; é tipo, a essência sua. 
Então, para mim, a espiritualidade está em você, independente se você acredita ou não 
nela. (Participante 1) 
 
“Então, acredito que espiritualidade seja algo interior muito forte. Eu acho que 
espiritualidade meio que nasce com a gente. Tem muito a ver com a crença também. 
Se você não acreditar, você não tem espiritualidade.” (Participante 19) 

   
“Espiritualidade é uma demanda, uma necessidade, senão de todos, de uma grande 
maioria da humanidade, é relacionar-se com algo transcendente, algo além, que 
vulgarmente ou quase que na maioria das vezes, é denominado Deus. A 
espiritualidade seria isso: uma demanda existencial humana de relacionar-se com o 
transcendente.” (Participante 20) 

 
 

Ainda, como qualquer outra atividade humana, ela pode se desenvolver, de acordo 

com sua prática e aperfeiçoamento. Na medida em que o indivíduo dá espaço à sua dimensão 

espiritual, ela pode tornar-se maior, subjetivando-se mais e mais. 

 
 

“[...] acredito que seja uma junção e crescimento. Acredito que cada vez que você for 
mais incluído, mais bem inserido nesse campo, nesse meio, assim, a sua 
espiritualidade cresce muito. Então, eu acho que vai muito da sua participação, 
também, e crença.” (Participante 19) 

 
 

A espiritualidade também é vista como cuidadora das questões sobre o sentido final 

da vida e um meio para os fins, em consonância com as conceituações de Boff (2006), Puchalski 

et al. (2009) e Koenig (2012). 

 
 

“A forma de buscar algo, a forma que a gente tem para buscar um sentido, e fazer com 
que as coisas que a gente faz hoje tenham algum sentido, tenham um final. Acho que 
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eu penso dessa forma assim, a espiritualidade como um meio de fazermos, de sermos 
atualmente, tendo um final nisso tudo. Por exemplo, tem gente que busca o céu no 
final nisso tudo, tem gente que, na verdade, não vai buscar nada... Seria algo assim.” 
(Participante 24) 

  
 

Nesse caminho, com o embasamento do Modelo de Saúde Espiritual de Fisher e 

Brumley (2007), citado anteriormente nesta dissertação (p. 17), percebe-se a presença da 

primeira forma de saúde: a pessoal. Esta se dá relação consigo mesmo, significado, propósito e 

valores na vida. As atitudes e comportamentos voltados para essas questões do si mesmo levam 

à uma busca pelo sentido da existência humana, positiva ou negativamente. 

A busca por esse sentido é uma motivação primária, inata, geradora de uma ansiedade 

tensionante necessária. Existe, então, uma vontade de sentido. Essa força motivadora e 

propulsora leva os indivíduos a se realizarem e encontrarem o sentido no mundo concreto. Esse 

sentido, individual, transforma-se de acordo com o período de vida, as possibilidades e os 

anseios. (SANTOS; BARBOSA, 2013). 

 
 

Esse sentido é exclusivamente individual, assim como é mutável, diferente em dados 
momentos específicos da vida de qualquer indivíduo. Isso porque a existência humana 
se dá de forma noodinâmica, intercalada entre tensão, busca, encontro e reorientação 
voltadas a essa razão para existir. Esse movimento nos impulsiona ao crescimento 
pessoal e ao aprimoramento do nosso caráter. (SANTOS; BARBOSA, 2013, p. 29) 

 
 

A espiritualidade, como uma força, provoca no homem uma reorientação para a 

observação de seu interior e de como se projeta para o exterior. Ela, de tal modo, direciona seus 

passos e, como forma de manifestação da transcendência, torna-se realizadora do sentido para 

a existência. 

 
 
“Espiritualidade é algo que faz a pessoa se mover, algo que a pessoa pensa e acredita 
naquilo, então, dependendo, faz com que a pessoa tenha totalmente as suas atitudes 
ligadas a isso.” (Participante 4) 

 
“É uma força, é um estilo de vida... É isso.” (Participante 5) 

 
 

Destacou-se, também, na fala dos participantes, que se entende a espiritualidade como 

distinta ou não relacionada à religião, ou às ideias que esta traz. Sabe-se que as transformações 

causadas pela espiritualidade são, habitualmente, associadas à religião e à sua religiosidade e, 

subentende-se, dessa forma, que ela seria o único e mais comum caminho para o seu 

acontecimento. (BOFF, 2001). 
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“Espiritualidade, para mim, ela não está ligada à religião. [...] não é por uma religião. 
Claro que na minha religião, né, existe o espiritual e tal, e eu acredito que existem 
seres espirituais e tal, mas não é uma coisa que eu, “nossa, vou converter todo mundo”. 
(Participante 1) 

 
“Pode ser que essa fé não seja em uma religião, mas que você tenha fé em alguma 
outra coisa.” (Participante 6) 

 
“[...] não precisa ter essa coisa idealizada que a religião faz.” (Participante 9) 

 
 

A percepção da espiritualidade como bem-estar e paz interior e exterior emergiu no 

relato dos participantes. Destarte, é vista, também, como uma forma de encontrar um equilíbrio 

em meio à turbulência mundana e seus ruídos, na “vivência da retidão da vida, o sentido da 

solidariedade [...]”. (BOFF, 2001, p. 11). A tomada de consciência da transcendência e a criação 

de um espaço para que ela surja e aconteça desenvolve um sentimento de profunda liberdade 

interior, que se reflete externamente. (BOFF, 2009). 

 
 

“Espiritualidade, para mim, é você estar em paz consigo mesmo e com o mundo.” 
(Participante 6) 
 
“É elevar os pensamentos, né? Eu acho que é uma forma de você encontrar paz, 
encontrar algo que te fortaleça de certa forma. Estava até falando isso com um 
paciente hoje. Engraçado! E eu acho que é isso, né? Você encontrar uma paz, um 
equilíbrio em meio ao caos, vamos dizer assim.” (Participante 12) 
 
“Eu acho que é, a gente, falar mesmo mais para o lado do Jung, depois que eu comecei 
a ouvir mais o Jung falando, acho que é mais nesse sentido da gente se 
encontrar interiormente. Mas eu acho que é a gente estar bem... A gente fica 
procurando sempre esse Deus por fora, mas que um Deus mesmo... Eu não acredito 
nesse Deus, num Deus materialista. Acho que Deus é toda aquela energia. Então, eu 
acho que esse Deus interno, eu acho que é o que mais vale, você estar procurando esse 
Deus interior. Se sentir bem com você.” (Participante 14) 

 
 

A espiritualidade, seja por intermédio da crença em um ser superior e/ou pela prática 

religiosa, é entendida pelos estagiários de Psicologia como presença viva e de relevada 

consideração. A existência humana, materializada pela sua corporeidade e tudo o que nela 

habita, tal como a subjetividade e, consequentemente, como parte dela, a espiritualidade, afirma 

sua historicidade e, também, uma sujeição ao tempo, cultura, sociedade etc. Os indivíduos dão 

asas às suas vidas em um mundo repleto de significações e que, de acordo com os sentidos que 

estão vivenciando, suas percepções adquirem determinadas perspectivas, em concordância com 

Merleau-Ponty, que traz a ideia de fenômenos perspectivais – recortados em diversas partes 

devido às suas inúmeras possibilidades. (MERLEAU-PONTY, 2015). 
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Nas perspectivas observadas acima, a espiritualidade foi percebida como caraterística 

positiva e/ou que possa encaminhar para uma vivência rodeada de positividade. Pode ser 

entendida, então, como uma força geradora de cuidado para o si mesmo, nesse contato 

estabelecido com um ser maior e transcendente, no encontro de um bem-estar e de paz, seja 

interior ou exterior. 
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6 A EXPRESSÃO DA ESPIRITUALIDADE NA VIVÊNCIA PESSOAL DOS 

ESTAGIÁRIOS 

 

 A segunda categoria encontrada intitula-se “A expressão da espiritualidade na vivência 

pessoal dos estagiários”. Nela, foi possível, após compreender e descrever a percepção dos 

graduandos participantes da pesquisa, mostrar algumas de suas expressões práticas da 

espiritualidade. Destarte, ela dividiu-se em três subcategorias: a primeira, “A expressão da 

espiritualidade através da transcendência”; a segunda, “O corpo como mediador da experiência 

espiritual” e, a terceira e última, “A expressão segundo o cuidado de si mesmo e do próximo”.

  

6.1 A EXPRESSÃO DA ESPIRITUALIDADE ATRAVÉS DA TRANSCENDÊNCIA 

 

O estudo mostra a vivência prática da espiritualidade no âmbito institucional religioso, 

ou seja, em locais construídos especificamente para isso. Como exemplos, pode-se citar igrejas, 

templos, centros, terreiros etc. Destarte, a expressão da religiosidade dá-se por meio da presença 

nesses ambientes. A crença em uma força superior, que nutre a fé para culto, pode direcionar 

para a busca de ambientes onde outros indivíduos possuem o mesmo propósito – por isso, 

forma-se o vínculo comunitário. 

 
 

“Eu vou na igreja e tal, eu tenho as minhas práticas, mas assim, eu não vejo que sou 
guiada por um, por uma igreja tal, pastor tal que eu acho que é só aquilo, uma 
denominação.” (Participante 1) 

 
“Então, eu sou cristã evangélica, e eu frequento uma igreja e participo das atividades 
da igreja, e lá a gente ora, a gente louva, a gente ouve a palavra de Deus [...].” 
(Participante 2) 

 
“É assim que eu acredito, e eu frequento os cultos uma vez por semana e eu tenho os 
meus momentos de oração que é onde me dá muita força para as minhas dificuldades.” 
(Participante 10) 

 
“Eu frequento lugares, frequento à igreja católica, eu acho que, de vez em quando, 
quando eu estou muito, muito mal, eu vou ao centro espírita, que é a umbanda, então, 
eles me dão uma resposta, tem um contato mais íntimo e só, mas, no momento, eu 
confesso que estou meio fora de tudo.” (Participante 18) 

 
 

A maior parte dos indivíduos entrevistados expressaram a sua espiritualidade relatando 

hábitos e rituais oriundos ou fundamentados em uma crença em uma religião. Em muitos 

relatos, ficou clara a importância da inserção em comunidades religiosas e da participação em 

seus ritos. A crença em uma força superior, que nutre a fé para culto, pode direcionar para a 
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busca de ambientes onde outros indivíduos possuem o mesmo propósito – por isso, forma-se o 

vínculo comunitário.  

Por outro lado, a prática da espiritualidade não se limita a rituais presenciais 

institucionais. No âmbito individual, pode haver a busca pela conexão com um ser superior, 

orientada por práticas que são possíveis de se realizarem em um trabalho íntimo de 

transcendência e cuidado de si mesmos. Foi relatada a possibilidade de expressão espiritual para 

além dos ambientes religiosos. Os depoentes demonstraram que a busca da transcendência não 

está restrita a um local religioso, mas pode ser expressa individualmente em qualquer lugar, 

diante de qualquer situação: 

 
 
“Bem, eu oro, tenho a leitura a partir de algumas coisas referentes à fé cristã... Então, 
eu basicamente oro.” (Participante 3) 
 
“Eu acho que muitas coisas que acontecem, eu sigo com o pensamento em Deus. [...] 
Então, eu mesmo não frequentando nenhuma igreja, eu tenho a minha fé, eu acredito, 
eu acho importante a gente tirar um momento da nossa vida para a gente pensar na 
gente mesmo, na nossa religião e na gente por dentro, sabe? Eu acho isso importante.” 
(Participante 4) 

 
“Eu converso muito com Deus, não necessariamente, para eu estar com Deus eu 
preciso estar na igreja. Hoje eu tenho ido à igreja pouco, mas eu estou sempre em 
contato com Deus. Então, a minha espiritualidade, eu tenho acesso a ela não só por 
conta da igreja, mas comigo e Deus mesmo, em qualquer espaço e em qualquer 
ambiente que eu estiver. Eu, apesar de ter a religião católica como a minha religião, 
mas, para mim, eu não preciso estar só na igreja para ter acesso a essa espiritualidade.” 
(Participante 6) 

 
“Eu já fui católica, frequentei uma igreja evangélica durante um ano e pouco, e hoje 
eu acredito em Deus, assim, acredito numa força maior, mas não costumo fazer 
orações, não costumo seguir nada, nem ler a bíblia, nem nada do tipo. Então, assim, 
eu só elevo meus pensamentos, quando eu ache que tenha necessidade de pensar, de 
refletir sobre alguma coisa, e só.” (Participante 12) 
 
“Já vivi mais. Ultimamente eu tenho entrado pouco em contato com a minha 
espiritualidade. Eu vivo mais a minha espiritualidade, atualmente, em forma de 
oração, uma coisa mais pessoal. Eu não vou à igreja há muito tempo. Mas quase todo 
dia eu rezo, antes de dormir eu peço pela minha família, pelo meu namorado, pelas 
pessoas que eu amo. Ultimamente eu tenho vivido dessa forma, uma coisa mais 
íntima.” (Participante 16) 
 
“Então, para mim, a minha espiritualidade é vivida assim, nesse contato íntimo meu 
com Deus, ou seja, por via da meditação, da leitura de textos que são para mim 
sagrados, através da oração, através de práticas para além da oração, daquilo que a 
gente chama, na teologia, de confissão.” (Participante 20) 
 
Geralmente, converso com ele quando eu estou dirigindo, quando estou no banheiro, 
quando eu estou sozinha. Então, eu falo as coisas que me dão na telha, assim, eu falo 
do jeito que eu quero. Não é bem formatado, não. É o meu jeito.” (Participante 21) 
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Nota-se a prática de duas modalidades acerca da espiritualidade, conforme o modelo 

de Fisher e Brumley (2007): a segunda, comunal, pois práticas religiosas em instituições levam 

à formação de comunidade; e, a quarta e última modalidade, transcendental. Esta trata da 

relação do si mesmo com alguma coisa ou algum ser para além do nível humano, entendido 

como a preocupação final, força cósmica, realidade transcendente ou Deus, envolvendo a fé 

para adoração e culto, a fonte do mistério do universo; volta-se para o que é intocável e 

transcende o homem, e sua preocupação aponta para uma vida além da finitude na Terra.   

E, com a prática individualizada, reforça-se a primeira forma do modelo de Saúde 

Espiritual (FISHER; BRUMLEY, 2007), pessoal, pois as práticas espirituais cuidam de si 

mesmo, acarretando sensações de paz, bem-estar e relaxamento. E, também, realiza-se a 

manutenção do relacionamento com o ser superior.  

Os ritos são ações gestuais simbólicas, efetuadas por meio de palavras ou atos em 

repetição. O somatório de vários ritos constitui um ritual religioso. O nascimento deles se dá 

em grupos, e sua função é a de criação e manutenção de ideias relativas à religião desses grupos. 

Destarte, com a prática dos ritos, mergulhados em determinada religião, entra-se em contato 

com o sagrado e transcendente. (DURKHEIM, 1978 apud DIAS, 2009). Os ritos podem ser 

reproduzidos em espaços institucionais religiosos, com a presença de outros indivíduos, ou 

solitariamente, não necessariamente em instituições voltadas para isso. 

Para Boff (2009), dois são os mundos passíveis de existência para o homem em sua 

totalidade: o imanente, relacionando às coisas físicas e terrenas, e o transcendente, voltado para 

a superação dos limites terrenos e o céu. Eliade (2010) afirma que: 

 
 

[...] em face do Céu, o homem descobre ao mesmo tempo a incomensurabilidade 
divina e sua própria situação no Cosmos. O Céu revela, por seu próprio modo de ser, 
a transcendência, a força, a eternidade. Ele existe de uma maneira absoluta, pois é 
elevado, infinito, eterno, poderoso. (ELIADE, 2010, p. 101) 

 
 

O céu, embebido de um simbolismo muitas vezes religioso, dessa forma, traduziria o 

sentimento de busca humana por uma transcendência. Sua extensão imensurável e toda a sua 

beleza possibilitam o tracejamento de uma analogia entre o que se pode ter e o viver na 

imanência, de um modo restrito, e o que é oferecido pela transcendência, que não é calculável, 

assim como são incontáveis as estrelas desse céu. 

Um caminho para o encontro com a transcendência se dá pela religião. “O fundamento 

da religião está no ritual, no cerimonial e visível”. (MAZZAROLO, 2011, p. 1). Através da 

prática da fé, da oração e da meditação, e de outras e variadas formas possíveis, criam-se pontos 



84 
 

que aproximam esses mundos. Os rituais religiosos os ligam e religam, em um processo 

contrário ao de separação, efetuado ao longo dos anos, pela distorção que as religiões causam 

ao conceito de transcendência. Tais mundos são alocados e vistos como opostos quando, na 

realidade, são complementares: a transcendência é realizada através de imanência bem vivida; 

há continuidade e troca mútua entre ambos. (BOFF, 2009). À religião, vivência imanente, é 

possível tocar a transcendência. Essa ruptura entre ambas, fomentada há tempos, acaba por 

reforçar a negatividade relacionada às religiões, quando nelas se realiza, sadiamente, a vida 

simbólica humana. 

Para que o homem não sofresse uma desintegração de sua personalidade, acarretando 

danos severos, tais como doenças psíquicas e, possivelmente, físicas, os rituais religiosos foram 

criados, para que se entrasse em contato com a divindade, em uma forma de mediação. Desse 

modo, as cerimônias religiosas coletivas surgiram pela necessidade de comunicação entre o 

homem e a imagem de Deus. A isto nomeia-se experiência do numinoso, e é de extrema força, 

e poucos são os indivíduos capazes de por ela passar sem sofrer consequências consideráveis. 

(SILVEIRA, 2011). 

O numinoso seria a experimentação de fatores sobrenaturais do ser humano, que agem 

sobre seu estado psíquico, fazendo com que, desta forma, ocorra uma atitude religiosa. Otto 

(2011, p. 44) afirma que o numinoso “é irracional, ou seja, não pode ser explicitado em 

conceitos, somente poderá ser indicado pela reação especial de sentimento desencadeado na 

psique”. Ele está presente em todas as religiões, e é seu componente mais central. E, devido à 

subjetividade própria e, consequentemente, à singularidade de cada indivíduo, o numinoso é 

experimentado de formas distintas. 

Nessa categoria, explicitou-se o sentimento de conforto e bem-estar causado pela 

prática de rituais religiosos, afirmando um caráter positivo que a espiritualidade, manifesta 

pelos caminhos da religião, pode causar. O relacionamento com o numinoso ou com o que está 

além do si mesmo possibilita o encontro de força e motivação para ser e estar no mundo, em 

ações ativas.  

 

6.2 O CORPO COMO MEDIADOR DA EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL 

 

 A espiritualidade, parte da subjetividade humana é, assim, aprisionada, também, ao 

corpo. Este, como veículo do ser-no-mundo, subjetiva e objetivamente, é o meio pelo qual as 

ações são realizadas e a superfície na qual se sente, percebe, vê e se reage ao exterior. O ser-

no-mundo, identificado ao espaço exterior a ele, realiza suas práticas espirituais. 
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“Ah, isso é ótimo. Porque quando eu estou sempre com alguma dificuldade, eu recorro 
à minha espiritualidade, entendeu? [...] às vezes, um simples dobrar de joelhos e uma 
oração para mim já ajuda naquela coisa: “ah, já estou respirando de novo.” 
(Participante 5) 
 
 

 A ação de “dobrar os joelhos” aponta para a utilização do corpo como forma de 

exteriorizar o simbolismo da espiritualidade, habitante desse rito religioso. A subjetividade 

humana ganha, então, formas na comunicação e na expressão da visibilidade corporal e no 

concretismo mundano. A consciência humana, intencional, torna-se real no mundo através das 

expressões corporais. Assim, entende-se que a presença do homem no mundo transfere sua 

consciência, outrora da interioridade, para a corporeidade, uma exterioridade observável. O 

corpo, sendo núcleo do sujeito no mundo, e estrutura que sustenta seu eu, é objeto ativo. 

(DENTZ, 2008). 

Toda e qualquer prática espiritual necessita da corporeidade para se concretizar. A 

intenção de dobrar os joelhos, orar, dirigir-se até uma instituição religiosa, dentre outras 

possibilidades, só se efetiva pela existência de um corpo e de uma subjetividade. O corpo 

destituído de sua subjetividade, ou o inverso disso, torna irrealizável tais ações. Conjuntamente, 

corpo e subjetividade criam a corporeidade necessária para que o ser-no-mundo expresse o 

simbolismo religioso que lhe habita. “O corpo-próprio deve ser entendido como mediador ativo 

entre o sujeito e o mundo”. (DENTZ, 2008, p. 5). Conforme Silva (2009, p. 64), “O mundo 

percebido por meu corpo é um mundo intercorporal. Há uma relação entre nosso corpo e o 

corpo dos outros sujeitos, e dos outros sujeitos e do corpo das coisas. A percepção é a 

comunicação que se estabelece entre os outros e as coisas”. Logo, o corpo, em sua matéria 

carnal e, também, no que lhe é abstrato pela subjetividade, é o que insere o indivíduo na 

existência, e o que lhe permite perceber e agir, na linguagem falada ou gesticulada, sendo-no-

mundo e encontrando o sentido para suas escolhas. 

 

6.3 A EXPRESSÃO SEGUNDO O CUIDADO DE SI MESMO E DO PRÓXIMO 

 

Nesta subcategoria, foi encontrada, novamente, a segunda forma de manifestação da 

saúde espiritual, a comunal. (FISHER, BRUMLEY, 2007). Esta, nutrida em ambientes com 

diferentes indivíduos, é expressa na qualidade e profundidade das relações interpessoais entre 

o si mesmo e os outros, embasados pela moralidade, cultura e religião orientadora da visão de 

mundo. Estes aspectos são concretizados em ações de amor, perdão, confiança, esperança e fé 

na humanidade.  
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As religiões possuem ideais éticos de conhecimento (razão, verdade, logos), amor 

fraternal, redução de sofrimento, independência e responsabilidade que são os objetivos do 

desenvolvimento humano. (FROMM, 1956). 

 
 

“Eu vivo praticando esse exercício comigo mesma, assim, já que a espiritualidade 
passa por mim, eu tento me melhorar para mim mesma e para aquilo que eu entendo 
como que é uma coisa maior, assim, que é a gente estar vivendo de forma mais 
harmoniosa, assim, com que diferenças sejam minimizadas por algo que nos une, não 
pelo que nos separa. Eu pratico buscando em mim para a relação com o outro, as 
diferenças serem minimizadas a partir de mim. Acho que isso é o exercício que eu 
faço.” (Participante 9) 

 
“Essa minha espiritualidade eu vivo na defesa da vida, da minha vida, a vida que 
ganhei como dom e a vida dos outros. Então, eu vivo na defesa dela.” (Participante 
11) 
 
“Eu vivo a minha espiritualidade acho que praticando ela, principalmente, no olhar do 
amor ao próximo, no olhar do desenvolvimento espiritual que eu posso sempre buscar 
em ser uma pessoa melhorada, sempre buscar ter um olhar livre de preconceitos... 
Acho que assim, dessa forma.” (Participante 13) 
 
“Minha espiritualidade eu penso que vivo de forma intensa, no sentido de, em função 
de eu professar uma religião, embora espiritualidade e religião sejam diferentes, mas 
a espiritualidade eu penso que é uma prática, no sentido daquilo que eu acredito 
moldar o meu comportamento e servir mais e melhor as pessoas, ajudando ao 
próximo, estando com as pessoas.” (Participante 22) 

 
 

O cuidado, antes de se tornar do próximo, primeiramente, precisa ser um cuidado de 

si mesmo. Ao analisar atentamente as falas, notou-se que os entrevistados reconheceram a 

importância de se iniciar o processo de cuidado na relação com o próprio si mesmo. O cuidado 

de si, então, inicia-se com a percepção de si mesmo e das suas atitudes, que geram implicações 

no que está em volta. A autoética, constituída por uma autoconsciência, autoanálise e autocrítica 

dão orientações para trilhar esse caminho. (AMORIM, 2013). Este cuidado de si reflete a saúde 

espiritual pessoal. (FISHER; BRUMLEY, 2007). 

Boff (2014) escreve sobre o cuidado com o outro, em uma das dez possíveis 

concretizações desse fator fundamental para manutenção de toda e qualquer relação. Nele, 

expõe-se acerca da troca entre o si mesmo e os seus próximos, homens e mulheres, nessa 

convivência social em comunidade. É proposto o diálogo entre o si mesmo e os outros, homens 

e mulheres, que vivem juntos em comunidade. Há a busca pela pacificidade e harmonia, que 

traduz um reconhecimento das necessidades e do respeito pelo outro. 

Jung (2013) afirma que o homem é, ao longo, da sua existência, submetido a um 

processo chamado individuação, que corresponde à diferenciação dos outros indivíduos, 

fortalecendo sua própria personalidade e estrutura psíquica. Para que ocorra esse processo e 
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essa tomada de autoconsciência, o nível de conhecimento próprio do indivíduo deverá ser mais 

profundo e intenso. E, a individuação “é uma exigência psicológica imprescindível.” (JUNG, 

1978, p. 29). Voltando-se para si próprio, para suas questões internas, há o conhecimento de si 

mesmo e, assim, o estabelecimento de uma autoética para, então, atuar respeitosamente em 

relação ao outro. 

A espiritualidade se expressa no amor incondicional aos que correspondem o amor e 

o cuidado e aos que não os fazem. Ela supera questões de reciprocidade e se faz presença, 

independente das circunstâncias. E ela contribui para a formação da rede social, pensando 

naquilo que é comum a todos, mesmo com as singularidades de cada um. (MAZZAROLO, 

2011). 

O cuidado nascido da prática da espiritualidade é empático e humanizado, 

entrecruzado por subjetividades distintas. Há o encontro de mundos e a abertura para o outro. 

Ao considerar o ser como um todo, possibilita-se a criação de um espaço empático e 

sensibilizado, levando ao crescimento mútuo de ambos e fortalecendo o si mesmo e as relações 

que se estabelecem. (WALDOW, 1998). 
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7 BENEFÍCIOS DA ESPIRITUALIDADE 

 

Nessa categoria, será abordada a espiritualidade como benefício para a vida dos 

indivíduos. Foram criadas duas subcategorias: “A espiritualidade na direção do atendimento”; 

“A espiritualidade que conforta: o sustento e a força da fé”. 

  

7.1 A ESPIRITUALIDADE NA DIREÇÃO DO ATENDIMENTO 

 

A espiritualidade, como campo amplo ideal e prático que se volta para o si mesmo, 

para o outro, para a natureza e o ser transcendente (FISHER; BRUMLEY, 2007; KOENIG, 

2012b), é parte direcionadora da vida em sociedade. A religião, uma de suas componentes, 

como conjunto de crenças, princípios e práticas, orienta o olhar de mundo dos indivíduos. 

Entende-se, assim, que todas as ações e comportamentos estarão submetidos à cosmovisão que 

ela fundamenta. Desta forma, no atendimento psicológico, torna-se imperativo compreender o 

papel dessa religião no todo que é o homem, e as possíveis influências e implicações nos seus 

modos de se colocar na vida. 

 As falas dos participantes abaixo destacam o entendimento, por parte deles, de que a 

religião causa algo diferente na vida dos indivíduos, num processo influenciador. 

 
 

“Se você é católico, e você tem uma religião tal, e você leva aquilo muito a sério, isso 
vai afetar você, de algum jeito aquilo vai estar presente na sua história.” (Participante 
1) 
 
“Eu trabalho assim: eu considero a religião como uma parte do paciente, como eu 
falei. Então, independente disso, eu acho que a gente trabalha assim a questão não só 
da religião, mas também da vida acadêmica, da vida social do paciente.” (Participante 
4) 
 
“Eu tive uma paciente que era muito católica, daquelas bem fervorosas. Então, eu 
trabalhei também a questão da religião com ela para saber a questão da felicidade, 
como a gente não sabe a questão de todos os dias, o dia de amanhã, que a gente não 
sabe o que pode acontecer; então, a gente tem que estar vivendo o hoje, mas também 
não desrespeitando a religião dela pelo fato de acreditar [...].” (Participante 4) 
 
“Ajuda a entender todos os mecanismos, o que a religião representa para ela, porque 
é a partir dessa representatividade que ela vai enxergar o mundo e vai se comportar 
nele.” (Participante 5) 
 
[...] se eu entender, talvez, que a forma como ele vai entender os problemas dele, as 
problemáticas dele têm uma relação com a forma como ele entende o mundo, e da 
forma que ele entende o mundo está ligada, por algum motivo, está ligada à religião, 
então, bem ou mal, eu entendo que ali tem uma ligação religiosa, sim.” (Participante 
7) 
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“[...] pudesse encontrar seu caminho e estar feliz, e sentir bem, dentro daquilo que ele 
acredita e pratica.” (Participante 22) 
 
“[...] uma construção de vida e como é que a gente se processa aqui no mundo, eu 
acho que a religião está inserida nesse contexto também, então pode ajudar a gente 
entender como funciona a questão da religião, de uma crença religiosa para um 
sujeito.” (Participante 23) 

 
 
 A partir do momento em que a religião é revelada como elemento importante na vida 

do paciente, é aberto um leque de questões que carecem de ser levadas em consideração. Em 

primeiro lugar, ao futuro profissional da Psicologia, é imprescindível estar ciente de que o 

indivíduo praticante de uma determinada religião possui, dessa maneira, necessidades 

espirituais, contempladas por meio de práticas ritualísticas, tais como orações e meditação, 

leitura de materiais específicos, frequência a instituições e comunidades religiosas etc. 

(KOENIG, 2012a; KOENIG, 2012b). O contato com o ser superior que, de acordo com a 

profundidade do relacionamento, leva a experiências cada vez mais fortes com o numinoso, 

causa alterações na forma de se interagir com o mundo, desde a sua cognição a comportamentos 

externos. A terapia, como proposta que visa promover mudanças tanto cognitivas quanto 

comportamentais, exerce um papel fundamental para o indivíduo, assim como a sua 

religiosidade. Portanto, cabe ao (futuro) profissional compreender a importância de um 

atendimento que considere tais questões, pois a religião afeta e transforma o ser, assim como o 

trabalho terapêutico. E, ao adentrar nesse campo, saber lançar mão da sutileza e assertividade 

nas ações. Não é por meio de confrontação e nem por tentativas de demoção ou nova conversão 

relativas às crenças dos pacientes que o trabalho terapêutico será bem realizado, mas sim pela 

busca de compreensão e aceitação. (HENNING-GERONASSO; MORÉ, 2015). 

 Caso o paciente sinta rejeição por parte do terapeuta aos seus conteúdos religiosos, a 

relação entre ambos se compromete. As crenças religiosas influenciam diretamente o paciente 

como um todo, na aderência à terapia e às propostas feitas e, o terapeuta, na ciência desse fato, 

deve entrar nesse jogo. É importante acolher, em um primeiro momento, e realizar uma 

avaliação global, pois a espiritualidade pode afetar negativamente o paciente, gerando ou 

reforçando um adoecimento, psíquico e/ou físico, como, também, pode ter influência positiva, 

proporcionando emoções agradáveis e saudáveis, além do apoio social e institucional que 

oferece. (KOENIG, 2012ª; KOENIG, 2012b; HENNING-GERONASSO; MORÉ, 2015). A 

escuta atenta é disponível para às questões que o paciente traz como demanda ou, que de alguma 

forma, acabam por surgir no meio do caminho da terapia, é a melhor aliada para que não haja 

frustrações em ambos as partes daqueles que constituem a díade terapeuta-cliente.  
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7.2 A ESPIRITUALIDADE QUE CONFORTA: O SUSTENTO E A FORÇA DA FÉ 
 

A espiritualidade, praticada por meio da religião, possibilita o encontro de sentido e, 

consequentemente, conforto para as situações difíceis da vida, como doenças e luto. 

Independentemente da situação e do nível de dificuldade para manejo e a compreensão, a 

espiritualidade cria caminhos para colaborar na aceitação e, mais, aprovisiona com ferramentas 

para superação das adversidades. Estar consciente de que há algo ou alguém – uma crença ou 

um ser superior – é presença, ainda que invisível e abstratamente, para compartilhar as cargas 

emergentes na vida, ocasiona sensações reconfortantes. 

 
 
“É porque por mais que o ser humano esteja em situações aflitivas, pensar que um ser 
espiritual tenha poder para auxiliá-lo é muito reconfortante em alguns, em certos 
aspectos e até uma motivacional, dependendo da situação, dependendo de algumas 
coisas.” (Participante 3) 
 
“Em função do que o sujeito acredita, se aquilo o faz sentir bem, se serve de conforto, 
de acalento, é algo extremamente positivo.” (Participante 8) 
 
“Então, assim, eu vejo a religião nessa questão, dele se colocar numa posição de paz, 
de conforto também. Então, a terapia auxilia, mas não só a terapia. Eu acho que a 
religião ajuda também em muita coisa.” (Participante 12) 
 
“[...] isso não é uma questão para ele, ele traz isso como conforto mesmo, como algo 
que ajuda ele a lidar melhor com os problemas.” (Participante 12) 
 
“Eu acho que vai de um lugar de apoio mesmo, de conforto, dele se apoiar mesmo em 
alguma coisa para poder lidar melhor com aquela situação.” (Participante 12) 
 
“Sim por essa questão do conforto, no momento em que o paciente estiver mesmo 
numa situação extremamente complicada, vamos dizer assim, seja luto... Seja uma 
questão que, assim, a terapia em si vai ajudar muito, lógico, sempre, mas a religião 
vai também conduzir aquilo de uma determinada maneira, vai ajudá-lo a conduzir 
aquilo de uma determinada maneira, visto os casos que eu atendo, né?” (Participante 
12) 
 
“Normalmente, a religião e a espiritualidade produzem um certo conforto nas pessoas, 
mesmo que as respostas oferecidas sejam cientificamente nulas ou tolas, infantis, para 
aquela pessoa que adere àquela fé, ou àquela espiritualidade, ela se sente mais 
confortável diante do luto, diante da enfermidade, ela normalmente lida melhor com 
os desafios, com os reveses, nesse sentido.” (Participante 20) 
 
“Eu penso que a segurança, o alívio, o alento, o conforto produzido pela 
espiritualidade ou pelas religiões [...] favorece. Os pacientes encontram respostas, 
alento e conforto.” (Participante 20) 
 
“No caso de luto, de doenças, eu acho que entra num certo conforto.” (Participante 
21) 
 
“Acredito que sim, justamente por ela dar esse suporte, acho que de alguma maneira, 
ela acalma os indivíduos, ela centraliza eles numa posição em que eles conseguem 
enxergar com uma perspectiva mais positiva o amanhã deles mesmo.” (Participante 
23) 
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Conforme Koenig (2012a), a grande maioria de integrantes de religiões adoradoras de 

um único deus, que depositam sua crença e fé em um ser maior e poderoso, que está no controle 

do universo e que, não obstante, está atento às petições e anseios humanos, acredita que, para 

todos os eventos da vida, há um determinado significado e propósito. Esta característica traduz-

se numa transformação da negatividade em positividade, e possibilita a promoção da resiliência. 

Esta seria a capacidade humana em superar e elaborar as diversas perdas e acontecimentos 

nefastos da vida. Destarte, uma saúde mental adequada é produzida, e há perseverança na busca 

pela melhora e cura. Ainda, estudos confirmam que um envolvimento religioso mais profundo 

se relaciona com uma melhor saúde mental. (KOENIG, 2012b). E “Crenças e práticas religiosas 

podem reduzir a sensação de desamparo e perda do controle que acompanham doenças físicas”. 

(STROPPA; MOREIRA-ALMEIDA, 2008, p. 3). 

A religião, com sua construção dogmática e seus ritos, torna-se uma estratégia 

psicológica que favorece o reencontro da saúde mental. Essa, então, acaba por desempenhar o 

papel de uma ferramenta de assistência, que pode ser explorada, positivamente, pelo (futuro) 

profissional. (VERGOTE, 2001 apud HENNING-GERONASSO, 2015). 

Como desdobramento do conforto, a fé fornece apoio e sustento para as situações 

adversas, trazendo à luz novas perspectivas e o vislumbrar de dias melhores.  

 
 

“Por exemplo, não foi nem um caso meu, foi o caso de uma pessoa que está comigo 
na supervisão, e ela falou que paciente tentou se matar três vezes, e só parou de tentar 
quando se converteu. Então, para mim, aquilo para ela foi positivo, foi algo bom.” 
(Participante 1) 
 
“Eu até estagiei num hospital por um tempo, no estágio sócio-institucional, e eu via 
que os pacientes que criam em alguma coisa ou tinham alguma religião, era bem 
diferente daqueles que não tinham. Eles tinham alguma coisa para se apoiar... Eles 
tinham outra perspectiva. Acho que faz a diferença sim.” (Participante 2) 
 
“Eu acho que contribui, porque assim, eu acredito muito na questão da fé. Então, 
muitas vezes, a gente chega no próprio consultório e o médico fala: “você tem tanto 
tempo de vida”. E as pessoas se apegam à uma religião, até aquelas que não têm, 
muitas vezes recorrem à religião porque é um sustento. É um sustento, é um apoio 
para ele.” (Participante 6) 
 
“[...] para algumas pessoas isso realmente ajuda, porque auxilia a lidar com o 
desespero, as pessoas se sentem amparadas pelo viés religioso.” (Participante 8) 
 
“Eu acho que a espiritualidade hoje conta muito. As pessoas se apegam muito à 
religião e à espiritualidade quando estão num momento difícil.” (Participante 19) 
 
“Eu acho que ela é um suporte muito bacana quando a pessoa tem. Ela, de alguma 
maneira, ampara a pessoa nesse tipo de situação, e ela fornece algum tipo de sustento, 
acreditar em alguma coisa maior...” (Participante 23) 
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A religião é capaz de transformar os momentos de crise em oportunidades de 

enfrentamento dessas questões. (PARGAMENT, 1996 apud HENNING-GERONASSO, 

2015). A fé oriunda dela é vista, também, como uma força que favorece a confrontação das 

adversidades. O enfrentamento, intitulado, na língua inglesa, como coping, pode ser entendido 

como o somatório de estratégias das quais os indivíduos lançam mão para adaptarem-se e 

atravessarem situações de estresse intenso. Esse enfrentamento pode ser espiritual e religioso. 

E, a prática da fé é uma forma concretizada e confirmada de coping. (STROPPA; MOREIRA-

ALMEIDA, 2008). 

 
 

“Para alguns pacientes, acho que é, talvez, a fortaleza deles, é onde eles se agarram. 
Mas a maioria do que eu vejo na clínica hoje, para eles é uma coisa que acaba 
ajudando. Uma forma deles superarem aquilo. Eu vejo que eles sempre se agarram na 
crença deles. Vejo como algo positivo.” (Participante 1) 
 
“Então, a gente cria algo, uma força, isso nos dá uma força para poder lidar com essas 
questões, tanto psíquicas quanto doença crônica, biológicas, de nosso funcionamento 
do corpo.” (Participante 6) 
 
“[...] você pode também entender a espiritualidade como aquilo que vai sustentar 
aquele indivíduo naquele momento difícil. [...] eu acho que nesse caso de 
enfrentamento de situações difíceis de luto e doença, dependendo do indivíduo, 
dependendo da forma como ele mantém essa relação com a espiritualidade, acho que 
é uma questão super válida. Ele que vai trazer e dizer que “isso de fato me ajuda na 
questão do luto, acho que isso me ajuda na questão da doença”, enfim.” (Participante 
7) 
 
“Cada ser tem as suas crenças, e essa crença, no momento difícil, num luto, que seja, 
é um momento em que a pessoa se apega a essa crença, a essa fé e busca forças para 
superar.” (Participante 10) 
 
“O texto que eu li que falava nessa questão de no enfrentamento de doenças ou outras 
adversidades, a religião ou a religiosidade dá uma base para a pessoa, dá um suporte. 
A questão da morte também, um sujeito em luto. A religião dá um suporte. E quando 
a pessoa se apega muito aquilo, a religiosidade dela é como se a puxasse da fossa.” 
(Participante 16) 
 
“Então, assim, eu diria que em linhas gerais, as religiões favorecem um enfrentamento 
do luto e da enfermidade.” (Participante 20) 

 
 

Ao observar e confirmar a positividade do coping espiritual e religioso, o terapeuta 

pode, então, reforçar tal atitude do paciente. Integrar o auxílio da religião ao trabalho realizado 

no ambiente do consultório pode resultar em resultados mais satisfatórios e eficazes. A 

confiança desse paciente no terapeuta, que leva em consideração a sua espiritualidade, faz com 

que sua esperança aumente. (KOENIG, 2012a). 
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O coping espiritual e religioso traz benefícios, tais como “maior adesão ao tratamento, 

facilitação do acesso a redes de suporte e integração social, produção de sentido/propósito da 

vida, esperança e redução de sintomas depressivos”. (GOBATTO, 2010, p. 59). 

Para avaliação do coping espiritual e religioso, e pela necessidade de esclarecer sua 

natureza – benéfica ou prejudicial à saúde dos indivíduos – Panzini (2004, apud PANZINI; 

BANDEIRA, 2005) efetuou a tradução, adaptação e validação da escala norte-americana 

RCOPE (PARGAMENT; KOENIG; PEREZ, 2000 apud PANZINI, 2005). Na língua 

portuguesa, o instrumento intitulou-se Escala de Coping Religioso-Espiritual (Escala CRE). 

Narayanasamy (2010) reafirma a primazia da esperança, encontrada, para os 

indivíduos religiosos, no relacionamento transcendente: 

 
 
A esperança é central para a nossa necessidade de uma fonte de força. Nós derivamos 
a força da nossa esperança enquanto ela nos dá a coragem necessária para enfrentar 
inúmeras probabilidades em uma crise. Pessoas religiosas parecem extrair força da 
esperança através da oração, por causa do seu relacionamento com Deus ou um Ser 
Supremo. (NARAYANASAMY, 2010, p. 64) 

 
 

A esperança traz renovação para o espírito – aquele no qual habita a espiritualidade – 

e o corpo do indivíduo. Dessa forma, contempla-se o biológico e o subjetivo, na indiscutível 

inseparabilidade da mente e desse corpo, em toda a sua complexidade. Essa constante afetação 

e troca mútua pode ocasionar alterações no estado de saúde corporal. Nessa perspectiva, 

evidenciou-se, na fala dos entrevistados, a crença por uma possível cura pela fé dos pacientes, 

tanto em relação a aspectos psicológicos quanto físicos. A fé, o desejo pela cura e a força da 

esperança, como exposto anteriormente, aliados à uma utilização positiva do coping espiritual 

e religioso e, também, a um trabalho satisfatoriamente desenvolvido por parte do (futuro) 

psicólogo e, igualmente, da equipe profissional envolvida no caso em andamento, favorecem a 

ocorrência da cura ou uma melhora do quadro. 

 
 

“Já ouvi falar de pessoas que exatamente por crerem, se sentiram muito melhor e até 
acabaram tendo uma resposta muito melhor. Quadros impensáveis de cura e tudo 
mais. Então, eu acho que a fé é benéfica e ela é de grande, grande potencializadora 
nesse sentido.” (Participante 3) 
 
“Então, assim, acho que é de cada indivíduo. Eu acredito muito em fé. Então, eu 
acredito que sim, ela pode curar o indivíduo, e ser possível. Tem tantos relatos que a 
gente ouve...” (Participante 5) 
 
“É você acreditar no inacreditável, porque a gente não tem questão científica para 
abraçar, para abarcar isso, para dizer, com certeza que, através da espiritualidade, eu 
vou me curar. Então, eu acho que a questão da espiritualidade dentro do processo de 



94 
 

um tratamento, qualquer tipo de tratamento, seja de doença, seja terapêutico, eu acho 
muito válido, porque é o que o paciente acredita.” (Participante 6) 
 
“Eu acho inclusive que, se a pessoa tiver um problema psicológico, isso é 
comprovado, estiver passando por uma dificuldade, e até de fato mesmo um problema 
psicológico e tiver uma fé absurda, ela pode ser curada na igreja e não vai ser curada 
nunca no consultório.” (Participante 13) 
 
 

Koenig (2012a) afirma que comentários acerca da espiritualidade, realizados por parte 

dos profissionais, podem impactar na resposta ao tratamento aplicado, pela sua configuração de 

reforço das práticas religiosas: 

 
 

[...] a poderosa influência que a crença tem em aliviar o estresse, diminuir a depressão 
e aumentar a esperança faz com que comentários sobre assuntos espirituais possam 
ajudar a ativar ou manter os sistemas naturais de cura do corpo (sistemas endócrino, 
imunológico e circulatório). Os pacientes doentes que estão passando por estresse, 
ansiedade e depressão têm permanência mais longa e maior índice de mortalidade. 
(KOENIG, 2012a, p. 30) 

  
 

Quando o (futuro) profissional utiliza o poder influenciador da crença religiosa do 

paciente, o serviço prestado passa a ser o de um cuidado espiritual, que suporta “a ligação entre 

o self, os outros e o sagrado”, facilitando “o empowerment”, resultando “em saúde espiritual 

melhorada” e, consequentemente, na saúde global. Há “preocupação, responsabilidade e 

respeito pelas crenças do paciente, negando uma forma de estar caracterizada apenas no fazer 

tarefas planejadas”. (CALDEIRA, 2009, p. 159). Esse cuidado é, em suas possibilidades, livre 

de preconceitos e acolhedor, no oferecimento de uma escuta e uma presença mergulhadas em 

sensibilidade.  
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8 O EXERCÍCIO DA EPOCHÉ: DESPIR-SE DE SI MESMO 

 

A quarta categoria encontrada, “O exercício da epoché: despir-se de si mesmo”, aborda 

a experiência de redução das questões pessoais para os estagiários, primando um exercício ético 

da Psicologia, em um cuidado humanizado, que supera preconceitos. Há duas subcategorias: 

“A demanda é do outro” e “A terapia pessoal como auxílio à neutralidade”. 

 

8.1 A DEMANDA É DO OUTRO 

 

Cada ser humano, com sua formação social, histórica, cultural e subjetiva, experimenta 

e interpreta as situações mundanas a partir de sua singularidade. A ótica consequente desta 

última atravessa e afeta a espiritualidade e os modos de praticá-la. No trabalho terapêutico, há 

o encontro de singularidades, e cada qual traz consigo a bagagem que lhe pertence e aquilo que 

lhe caracteriza. Nesse quadro, há a possibilidade de opiniões divergirem, pensamentos oporem-

se e, assim, influenciarem, negativamente, a relação que deverá ser estabelecida. 

Para que não seja comprometido esse vínculo entre o (futuro) profissional e o paciente, 

o primeiro deve estar ciente de que o setting terapêutico busca atender aos anseios e às 

necessidades do segundo, e não dele mesmo: a demanda é do outro. Dessa forma, a redução 

fenomenológica entra em ação: espiritualidade, crenças, valores e todo e qualquer juízo prévio 

devem ser suspensos, momentaneamente, para o atendimento integral do paciente, pois, o 

enfoque está nele, e é a sua perspectiva que se almeja capturar. Assim, evitar levar os próprios 

conceitos para o ambiente de estágio é imprescindível. E é nessa busca pela neutralidade e, 

pode-se dizer, imparcialidade, que se efetiva a redução. Contudo, seu “[...] maior ensinamento 

[...] é a impossibilidade de uma redução completa”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10). Despir-

se de si mesmo deve se tornar um exercício constante, mas não se pode lançar no esquecimento, 

plenamente, aquilo que viabiliza a identificação da própria subjetividade com a corporeidade 

no mundo.  

 
 

“Eu evito ao máximo levar minha crença para dentro do setting terapêutico. Então, 
tipo assim, eu vou trabalhar dentro daquilo que o sujeito me traz. Eu não coloco os 
meus valores ali.” (Participante 1) 
 
“Eu nunca não trago nada meu, da minha espiritualidade para dentro da clínica. Eu 
tenho muito claro o que é dele e o que é meu. Então, assim, se para ele for importante, 
aquilo for uma demanda do paciente, então ok, beleza, a gente pode trabalhar isso; se 
não, não tem.” (Participante 1) 
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“[...] quando ele traz a espiritualidade, nós assim o abordamos, mas quando não traz, 
isso não é algo a ser trabalhado, até porque a demanda é do cliente.” (Participante 3) 
 
“A questão da clínica é que o enfoque é sempre no paciente. Se ele traz isso para a 
clínica, da questão da espiritualidade, nós podemos conversar, tratá-lo a respeito 
disso.” (Participante 3) 
 
“[...] você é sujeito caracterizado por milhões de coisas, mas assim, eu consigo separar 
bem, já consigo separar bem as coisas, porque ali, eu estou tratando o indivíduo, não 
a mim. Quando eu entro, eu deixo o meu eu de fora.” (Participante 5) 
 
“[...] tentar trabalhar em parceria com a religiosidade do sujeito, até por não vivenciar 
a espiritualidade da mesma forma, eu não tenho como, e não é papel do psicólogo 
impor o que é certo, o que é errado.” (Participante 8) 
 
a gente ouve e a gente trabalha essa situação de uma forma que seja uma resposta mais 
satisfatória para a pessoa, sem que a pessoa saia também aborrecida, ou, enfim, uma 
maneira que a gente não se envolva com essa parte religiosa dele. (Participante 10) 
 
“[...] o fato de eu não ter religião não interfere. Óbvio que eu não vou acreditar na 
religião dele, porém eu vou acreditar no que ele vive.” (Participante 17) 
 
“Eu percebi também que eu posso ter uma neutralidade, de alguma forma, apesar da 
minha crença. [...] Eu posso crer no que eu quiser e ter um certo distanciamento disso 
até para tratar, para ajudar no tratamento dos pacientes.” (Participante 21) 
 
“Eu posso ajudar muito mais não desejando trazer a minha espiritualidade para que 
ele viva as minhas experiências no que tange à espiritualidade. Eu acho que se eu já 
não fizer isso, não impor, não falar das minhas, eu já estou ajudando.” (Participante 
22) 

 
 

A empatia, uma ferramenta auxiliar para que a relação entre estagiário e paciente seja 

fluida e agradável para ambos, é a “arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, 

compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as 

próprias ações”. (KRZNARIC, 2015, p. 10). Humanamente, há a impossibilidade de estar na 

pele do outro, mas se pode imaginar a representação disso. Essa empatia, então, traduz-se no 

acolhimento, presença e escuta sensível do estagiário. 

 
 
“Então, acho que dependendo da religião, qual seja a religião do paciente, tem que ser 
ouvido, tem que ser escutado porque faz parte do paciente, então é algo que tem que 
ser trabalhado, tem que ser trazido para a análise para que a gente possa entender 
melhor um pouco desse paciente.” (Participante 4) 
 
Eu consegui enxergar a seguinte coisa: você trata o sujeito. O sujeito não vem puro, 
vem com um monte de coisas, vem com religião, vem várias coisas ali nele também, 
mas é aquela questão do acolhimento.” (Participante 5) 
 
“Se o paciente traz, é porque ele quer que a gente tenha acesso, ele quer que a gente 
tenha o entendimento. Então, a informação que ele está trazendo, eu acho que isso tem 
que ser acolhido.” (Participante 6) 
 



97 
 

“Eu acho que eu estaria disposto a acolher uma pessoa que tem alguma demanda 
espiritual, porque isso também é uma evolução no meu sentido como futuro psicólogo, 
porque é uma coisa singular.” (Participante 7) 
 
“O fato de eu não compactuar com o mesmo pensamento não vai me impedir de 
acolhê-lo.” (Participante 8) 
 
“[..] o meu cuidado nisso é de acolher isso como sendo parte daquele sujeito que eu 
atendo. A religião da pessoa que eu atendo no SPA, ela passa a ser um elemento 
daquele sujeito.” (Participante 9) 
 
“O único modo que eu vou ajudá-lo, é ouvindo, porque ele vai externar o que ele está 
trazendo, e é ele mesmo que vai se ajudar. Porque ele já sabe de tudo da vida dele. Ele 
só vai externar, ele mesmo vai ouvir, vai repetir, e é externando que ele vai se 
encontrar.” (Participante 10) 
 
“Então, eu procuraria fazê-lo refletir em relação à vida que ele vive, ouvindo o que 
ele tem para me dizer dessa vida e procurar ajudá-lo nessa questão para ver se ele 
consegue abordar essas questões da vida dele como uma realidade dele.”  (Participante 
11) 
 
“Estar escutando, estar interpretando, e estar fazendo com que o paciente se escute, 
porque o setting terapêutico é muito um espaço do paciente falar e se escutar, se 
interpretar e tentar buscar respostas, enfim.” (Participante 11) 

 
“Eu acho que tem que ser tem que ser acolhido porque o paciente está falando dele.” 
(Participante 14) 
 
“Eu acho que o que é trazido pelo paciente deve ser acolhido.” (Participante 15) 
 
“Eu acho que acolher é muito importante porque se o paciente traz aquilo é porque é 
importante para ele e precisa ser trabalhado, precisa ser desenvolvido.” (Participante 
16) 
 
“E eu acolhia, ficava escutando, procurei me aprofundar mais, pesquisei em casa sobre 
a religião, a igreja.  E acolhi. Porque não tinha muito o que fazer.” (Participante 16) 
 
“Então, vai ter o acolhimento da espiritualidade do jeito que ele trouxer, porque é 
questão dele mesmo, assim, a minha não vai interferir em nada. [...] O jeito que ele 
trouxer, vai ser acolhido e pronto.” (Participante 21) 
 
“Eu vejo de forma normal. [...] E aí, na minha função de estagiário-terapeuta aqui, é 
acolher e ser totalmente imparcial e sim acolher o paciente, e ele desejoso de conversar 
sobre isso, ver o que para ele é mais importante, o que ele acredita, as suas práticas e 
não impor ou falar das minhas.” (Participante 22) 
 
“Eu acho que é importante estar predisposto a abraçar a causa e tentar, de alguma 
forma, proporcionar algum tipo de crescimento, até para o seu próprio atendimento.” 
(Participante 23) 
 
“Eu acho completamente essencial. Apesar de, independente de eu não ter isso 
comigo, o meu atendimento se dá para o outro. Então, quando eu trato, quando eu 
cuido, quando eu acolho é sempre o outro com todas as suas questões, com tudo o que 
ele traz para a clínica.” (Participante 24) 

 
 

O acolhimento à demanda do paciente e sua aceitação incondicional (ROGERS, 2009), 

por meio da epoché, favorece a abertura de um olhar empático, na tentativa de compreensão 
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desse indivíduo, do seu contexto de vida, da sua espiritualidade e da forma como ela afeta todos 

os seus sentidos e comportamentos diante do mundo. Essas atitudes sensíveis enriquecem o 

fazer profissional da Psicologia. Como a terapia se dá no vínculo construído entre dois seres-

no-mundo, perceptivos, ambos devem se colocar, nesse encontro, em sensibilidade, pois ela 

“[...] é a instância por meio da qual o sujeito perceptivo vivencia a experiência de situar-se no 

horizonte da existência, assumindo esse horizonte como sua própria vida”. (SILVA, 2009, p. 

40).  

O terapeuta que assume essa posição, “[...] que se mostra caloroso e expressivo, 

respeitador da própria individualidade e da do outro, que se interessa sem ser possessivo, 

provavelmente facilita a auto-realização através dessas atitudes [...]”. (ROGERS, 2009, p. 48). 

A implicação no que é do próprio si mesmo ou do si mesmo do outro é essencial para que não 

se misturem e se percam as identidades e os papeis desempenhados por cada um.  

O paciente, ao adentrar o setting terapêutico, como dito anteriormente, traz consigo a 

sua singularidade e, nela, está inserida a sua relação com a espiritualidade. Esta, quando 

realizada por meio da religião, pode ser desconhecida para o estagiário, pois, muitas são as 

crenças existentes. Após o acolhimento e aceitação incondicional do paciente, ao se deparar 

com esse desconhecido religioso, o estagiário chega ao entendimento de que devem ser 

buscadas formas de aproximação com o novo que lhe é apresentado. 

 
 

“[...]a maioria dos meus pacientes, né, são religiosos. [...] Religiões que a gente tenha 
acesso. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que acreditava no xamanismo. [...] é uma 
crença bem particular, e para ele, aquilo era muito importante, era uma coisa que 
assim, ele sempre trazia no atendimento, que tinha a ver com o xamanismo. E eu tive 
que ler, estudar a parte, né? [...] eu tenho que pesquisar, que não é uma coisa comum.” 
(Participante 1) 
 
“Mas assim, o que eu puder, se eu ver que tem alguma coisa, eu vou sempre, se eu 
estiver fora daquilo, ou eu vou tentar estudar ao máximo para tentar ajudar o paciente 
ou se eu ver que não realmente não dá para mim, é um caso que eu passo, assim.” 
(Participante 1) 
 
“Então, quando você entende a fé do outro, você a compreende, você sabe como ele 
pensa a partir daquilo, isso pode ser uma ferramenta a mais para ajudar no trabalho 
terapêutico, mesmo que você não a envolva diretamente.” (Participante 3) 
 
“Primeiro, buscar entender esse processo. Segundo, se eu não conheço a religião dele, 
buscar conhecer, me permitir conhecer.” (Participante 6) 
 
“Se for uma questão que a religião está implicando no processo do paciente, dele estar 
na vida, por exemplo, porque pode ser que isso aconteça, eu vou tentar compreender 
esse contexto, compreender a religião dele, estudar sobre a religião dele e, através 
desse estudo, buscar meios de ajudar esse paciente.” (Participante 6) 
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“As pessoas são muito religiosas aqui no Brasil, as pessoas têm espiritualidade de uma 
forma muito forte, tem uma fé, uma crença, e tudo que a gente se deparava era uma 
busca por um estudo, caso a gente não conhecesse.” (Participante 24) 
 
 

A busca por esse aprofundamento demonstra o investimento que o estagiário realiza 

no desempenho de suas atribuições, independentemente do seu aparato teórico-técnico. 

Destarte, 

 
 

as atitudes e os sentimentos do terapeuta são mais importantes que sua orientação 
teórica. Seus procedimentos e suas técnicas são menos importantes do que suas 
atitudes. [...] é a maneira como suas atitudes e seus procedimentos são percebidos que 
é importante para o cliente, e que crucial é a percepção. (ROGERS, 2009, p. 51) 

 
 

A percepção que se aguça não é apenas a de quem oferece um serviço, mas, também, 

a de quem o recebe. E, devido à singularidade, “Toda percepção supõe certo passado do sujeito 

que percebe, e a função abstrata de percepção, enquanto encontro de objetos, implica um ato 

mais secreto pelo qual elaboramos nosso ambiente”. (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 378). 

Devido a esse passado, há a necessidade da redução.  

 
 
[...] a análise da percepção de outrem reencontra a dificuldade de princípio que o 
mundo cultural suscita, já que ela deve resolver o paradoxo de uma consciência vista 
pelo lado de fora, de um pensamento que reside no exterior, e que portanto, 
comparados à minha consciência e ao meu pensamento, já são anônimos e sem sujeito. 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 463) 

 
 

Isto fortalece e confere autenticidade à relação terapêutica, levando ao seu crescimento 

e ao desenvolvimento do paciente que solicita ajuda que, para recebê-la, desnuda-se para o 

outro. E, a capacidade para compreender o que o paciente quer significar e os afetos implicados 

nisso só é possível na prática de uma receptividade sensível por parte do terapeuta. Este, agindo 

em congruência, com palavras em concordância com seus sentimentos e na empatia pelo 

paciente, buscando entendê-lo, faz com que a relação entre ambos seja eficaz (id., ibid.), e 

conduza à uma redescoberta pela redução fenomenológica. 

 
 

Esta descoberta que eu faço de minha inserção no mundo, de minha “relação com o 
mundo”, é o que Merleau-Ponty chama redução. É preciso esta “cumplicidade” de 
ser-no-mundo para ver melhor, para deixar aparecer a estrutura fundamental do 
mundo que está recoberta por causa desta proximidade; é preciso afastar-se, tomar 
distância, para se aperceber do mundo, de si mesmo e dos outros. Merleau-Ponty 
retoma [...] a interpretação da redução como uma “admiração” do mundo. 
(CAPALBO, 2007, p. 38) 
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Para se aproximar, é necessário, primeiramente, distanciar-se. O estagiário se abre em 

possibilidades para o paciente, pela prática da redução, num desnudamento do si mesmo, e o 

paciente se expõe para ser ajudado. A terapia, então, realiza uma busca pelo irrefletido do 

mundo-da-vida, que está no outro, invisível ao si mesmo do estagiário. Esse mundo somente 

pode ser pensado a partir da descrição da experiência de vida pelo indivíduo que o percebe – o 

próprio paciente. Assim, “o corpo que percebe está encarnado em um mundo, ou melhor, no 

sistema eu-outro-mundo”. (SILVA, 2009, p. 52). 

 Nessa perspectiva, a terapia se configura como o espaço para o ser-no-mundo 

realinhar-se com a sua corporeidade encarnada, reabrindo, por meio da sua percepção, as 

possibilidades de expressão. O adoecimento do si mesmo se caracteriza pelo fechamento 

perceptivo do indivíduo, prejudicando-o em sua habilidade de redução para entendimento do 

que o afeta. O terapeuta, então, propõe-se, reduzindo a si próprio, acolher o paciente e auxiliá-

lo na reativação de sua capacidade redutiva para, então, refletir sobre a sua colocação atual no 

mundo-da-vida, e, nesse processo, auto-realizar-se.  

O sistema eu-outro-mundo fundamenta todas as relações, sadias ou debilitadas. Para 

uma constatação da barreira limitadora existente entre cada elo dessa tríade, o terapeuta, antes 

de se colocar como alguém que ajuda, deve se ajudar, no esclarecimento de suas próprias 

questões. 

 

8.2 A TERAPIA PESSOAL COMO AUXÍLIO À NEUTRALIDADE 

  

A terapia, como oportunidade de conhecimento maior da própria interioridade 

subjetiva que se manifesta no corpo exterior, é indispensável para o (futuro) profissional de 

Psicologia. O terapeuta só pode conduzir o paciente a uma distância que ele mesmo já alcançara. 

Por essa razão, elaborar aquilo que ocasiona afetações na disponibilidade ao outro e ter ciência 

dos próprios limites é primordial para o exercício da clínica psicológica, seja devido à 

espiritualidade ou qualquer outro assunto que possa gerar atravessamentos. 

 
 
 “Eu acho que independente da questão da religião, eu acho que é muito importante a 
pessoa fazer terapia, pra que ela possa saber se conhecer principalmente, mas pra que 
possa saber também o seu limite, porque tem gente que não sabe se colocar no lugar 
de psicólogo.” (Participante 4) 
 
“Eu acho que, além da supervisão, um fator primordial é o psicólogo, o profissional 
fazer terapia, para não ser atravessado por essas questões de uma forma que isso 
impacte no atendimento dele com o seu cliente ou com o seu paciente, que isso não 
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venha atrapalhar, implicar nisso, que vá cristalizar ou venha mobilizar ele nesse 
atendimento.” (Participante 6) 
 
“[...] na graduação é importante trabalhar essa questão das diferenças que podem 
surgir e que o terapeuta deve manter, é recomendado que faça a sua terapia também, 
até para poder trabalhar melhor com as suas questões que podem surgir no 
atendimento, para que ele não possa acabar negligenciando a questão do paciente em 
função das suas próprias questões.” (Participante 8) 

 
 

Rogers (2009, p. 60) afirma que “[...] se desejo [...] facilitar o desenvolvimento pessoal 

dos outros em relação comigo, então devo desenvolver-me igualmente e, embora isso seja 

muitas vezes penoso, é também fecundo”. Conforme já explicitado, esse desenvolvimento é 

alcançável através da terapia. 

Agir com neutralidade e objetividade no setting terapêutico suscitou, 

concomitantemente, restrições relativas ao trabalho acerca da religiosidade, devido à 

religiosidade do próprio terapeuta. Todavia, como já abordado por Rogers (ibid.), a terapia 

pessoal e a participação em supervisões, realizadas com professores responsáveis pelo estágio 

e, quando já graduados, com profissionais da mesma linha teórica, minimizam quase que, 

completamente, os riscos de identificação com os conteúdos trazidos pelo paciente e de 

projeções do que pertence ao si mesmo no outro. (ANCONA-LOPEZ, 2008 apud HENNING-

GERONASSO; MORÉ, 2015). 

A relação de ajuda estabelecida na terapia pode ser favorável se, além da participação 

do paciente, que apresenta a sua demanda e o seu desejo de melhora, o terapeuta dispensar um 

cuidado que se inicia si mesmo, que funda toda e qualquer relação e que, conforme o seu 

incremento, transborda para o outro e para o mundo. (BOFF, 2014). Então, a relação de ajuda 

terapêutica  

 
 

[...] ótima é aquela criada por uma pessoa psicologicamente madura. Em outras 
palavras, minha capacidade de criar relações que facilitem o crescimento do outro 
como uma pessoa independente é uma medida do desenvolvimento que eu próprio 
atingi. [...] se estou interessado em criar relações de ajuda, tenho perante mim, para 
toda a minha vida, uma tarefa apaixonante que ampliará e desenvolverá as minhas 
potencialidades em direção à plena maturidade. (ROGERS, 2009, p. 66) 

 
 

O vínculo oriundo da relação de ajuda se dá por sentimento de confiança e afinidade, 

mas isto não significa que deva existir mistura e/ou ausência de barreiras. Como toda relação 

saudável, há características que aproximam, pela semelhança, mas há, também, as disparidades. 

A terapia é um intercruzamento de indivíduos singulares, mas que, no processo, compreendem 

que: 
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Mundo é [...] o campo de encontro onde se cruzam e inter-relacionam os homens, as 
coisas e as perspectivas que os seres-no-mundo estabelecem na expansão de suas 
existências particulares. É um campo de comunicação onde os seres se captam e se 
percebem porque se sintonizam estabelecendo relações de afinidade, participando de 
perspectivas comuns que os vinculam. [...] Mundo indica o campo onde se cruzam as 
experiências dos seres-no-mundo, o campo das inter-relações possíveis, a totalidade 
dos intercâmbios efetivos, o universo dos projetos e das realizações que se dão entre 
os seres quando a percepção os abre e os revela na vida”. (SILVA, 2009, p. 54). 

 
 
 A terapia é o comum que sintoniza estagiário e paciente. Assim, reafirma-se a 

necessidade da terapia pessoal, pois ela é quem viabiliza a empatia, a aceitação incondicional 

do outro e a capacidade de redução fenomenológica. Ela ensina como vivenciar o lugar de 

terapeuta e de paciente. Um estagiário habilidoso é aquele que, mesmo com sua espiritualidade 

tão particular, ou sua ausência, consegue se disponibilizar para o outro, e oferecer o melhor que 

possui para que o outro alcance, também, o melhor de si. 
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9 A ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO  

 

Na última categoria encontrada na pesquisa realizada, foi possível discutir o papel que 

a graduação em Psicologia tem desempenhado em relação à espiritualidade para os estagiários, 

com a apresentação de pontos assertivos, bem como, negativos. Desse modo, os dados foram 

dispostos em quatro subcategorias, a saber: a primeira, intitulada “Posicionamento docente: um 

distanciar-se da espiritualidade”; a segunda, “O afastamento da espiritualidade na graduação”; 

a terceira, “A graduação como possibilidade de abertura do olhar”; a quarta e última, “A 

inclusão curricular da espiritualidade na formação do psicólogo”. 

 

9.1 POSICIONAMENTO DOCENTE: UM DISTANCIAR-SE DA ESPIRITUALIDADE 

 

Para os estagiários que participaram da pesquisa, o posicionamento dos docentes 

componentes do curso é de uma distanciação da espiritualidade. Notou-se que há, através de 

suas falas, em certa medida, um desrespeito às crenças espirituais e religiosas, de uma maneira 

geral, por parte dos professores. Foi exposto que estes realizam suas críticas, em uma tentativa 

de desconstrução da opinião positiva em relação à espiritualidade. Para os alunos, essas atitudes 

traduziriam a presença de intolerância, desejo de ridicularização do diferente e falta de ética. 

Ainda, houve afirmação, pela opinião dos docentes, da impossibilidade de conversação entre a 

Psicologia e a espiritualidade. Os alunos acreditam haver uma tentativa de influência ao 

abandono dessas crenças pessoais. Esses achados confirmam o resultado da pesquisa de Pereira 

e Holanda (2016) sobre o posicionamento, muitas vezes ofensivo, dos professores em sala de 

aula no que diz respeito à religião, gerador de conflitos e confrontação. 

 
 

“[...] alguns professores deveriam respeitar mais os alunos, porque a gente se depara 
com professor que não respeita muito e vai falando o que ele acha... Essa coisa... E 
cada aluno tem seu credo, tem sua religião, sua maneira de pensar...” (Participante 2) 
 
“[...] porque eu tenho visto professores discutirem com alunos. Então, eles sempre 
colocam o que eles acham. E o que eu tenho percebido é a falta de respeito, uma coisa 
assim, “você está errado”, uma visão de não possibilidades. É o que a gente fala: o 
que é diferente para você, o que é diferente para mim, é inaceitável. Porque eu vejo 
muito desrespeito na faculdade com o próximo, com tudo aquilo que é diferente a nós, 
e eu vejo isso muito gritante pelos docentes, pelos professores. Tem professor que é 
intolerante mesmo, que não aceita mesmo, que te confronta até o tutano.” (Participante 
5) 
 
“Eu acho que para alguns professores, assim, para alguns profissionais, falta um pouco 
o olhar em relação à religião, porque tem muitas pessoas têm um pensamento muito 
crítico em relação a isso, e até que ponto esse pensamento crítico é realmente 
necessário? É claro que todo nós temos direito à opinião, à opinar sobre qualquer tipo 
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de situação, mas eu acho que a crítica pesa muito, porque assim, aqui na faculdade a 
gente tem pessoas com diversas ordens religiosas, e você chegar e induzir que você 
tem que ser ateu, que você tem que se despir totalmente do seu eu para poder cursar 
Psicologia, eu acho que não é muito legal pensar nesse sentido, porque tem muitos 
professores que vão por esse lado de crítica mesmo, de apontar o dedo para a religião 
e falar que está errado.” (Participante 12) 
 
“Na graduação, eu vi muito professor indo contra. Não ajuda não. Ela inclusive exclui 
isso da graduação, como se a espiritualidade fosse um campo, e a graduação, um 
outro.” (Participante 18) 
 
“Alguns professores saem até do rumo, perdem o controle e tentam influenciar ao 
máximo o aluno, ridicularizando, inclusive, a crença dos alunos. Na verdade, teve 
vezes, assim, que eu achei aquilo uma falta de ética dos professores com relação à 
religião, à espiritualidade, entendeu? Mesmo que eles não concordassem, que 
mostrassem a teoria, não a opinião deles.” (Participante 21) 

 
 

Expôs-se, também, devido à visão negativa em relação à espiritualidade dos 

professores, que há uma falta de diálogo e, consequentemente, de embasamento proveniente da 

academia para o exercício profissional no que diz respeito a essa temática. 

 
 
“A gente não tem diálogo sobre a espiritualidade durante a formação. Não tem 
nenhum diálogo, não tem nenhum trabalho.” (Participante 13) 
 
“Ninguém fala sobre a espiritualidade na Psicologia. Eu acho, assim, que é uma coisa 
muito demonizada, até é engraçado falar essa palavra, mas é! A gente não tem esse 
diálogo sobre a espiritualidade, e quando tem, é assim, da porta da igreja para dentro. 
E o que for da porta da igreja para fora é diagnóstico, patológico.” (Participante 13) 
 
“Eu acho que eu nunca, pela minha experiência, eu nunca tive algo da faculdade que 
me ajudasse a compreender a espiritualidade.” (Participante 15) 
 
“Na faculdade a gente vê muito pouco sobre isso. Acho que é até um tema que os 
professores fogem.” (Participante 16) 
 
“Acredito que a faculdade não dá esse embasamento e que poderia dar e a gente não 
ter que pedir, mas a gente receber. A gente é muito carente desse assunto na 
faculdade.” (Participante 19) 
 
 

Pereira e Holanda (2016, p. 400) afirmam que “O diálogo com a religião se torna 

importante porque ela pode ajudar na compreensão do paciente, visto que a religião muda e 

influencia comportamentos. Pode trazer benefícios, assim como ser a causa de patologias e 

angústias”. Com a oportunidade para uma discussão neutra durante a formação, os alunos 

teriam, então, um acréscimo às suas ferramentas para oferecimento de seus futuros serviços à 

comunidade. 

Henning-Geronasso e Moré (2015) evidenciam, também, como resultado de pesquisa, 

que profissionais já formados, enquanto alunos, tiveram a percepção de que a própria 



105 
 

espiritualidade/religiosidade não era vista com natural e positiva pelos professores e, ainda, a 

escuta de relatos de situações conflituosas advindas da correlação entre religião e ciência, no 

meio acadêmico, pela incompatibilidade da temática com uma metodologia científica 

considerada válida. 

Vieira, Zanini e Amorim (2013), em estudo realizado com estudantes de Psicologia, 

do primeiro ao último ano do curso, para avaliação da atitude religiosa, a interação entre 

religiosidade e formação em Psicologia, e o bem-estar psicológico e físico, perceberam a 

presença de um mal-estar no que é concernente ao respeito docente às crenças dos alunos. A 

espiritualidade/religiosidade destes é vista como um fator de proteção à saúde, proporcionador 

de bem-estar. A atitude negativa docente acaba por afetar, então, a qualidade da saúde dos 

estudantes. 

Pereira e Holanda (2016, p. 402) observaram que “A universidade parece ser intuída 

como um espaço ocupado majoritariamente por ateus ou por pessoas sem religião — a presença 

de crentes “praticantes” pode, inclusive, causar espanto; e encontrar religiosos no ambiente 

acadêmico, pode ser algo até mesmo estranho e curioso”. A negatividade quase sempre 

associada à espiritualidade e suas práticas parece gerar um afastamento, que se inicia pelos 

professores, e atinge os alunos que, por serem diferentes da maioria, não se enquadrando no 

padrão generalizado, sentem-se desconfortáveis. 

 

9.2 O AFASTAMENTO DA ESPIRITUALIDADE NA GRADUAÇÃO 

 

A graduação pode ocasionar, também, um afastamento da espiritualidade e suas 

práticas. Um dos fatores apontados por um entrevistado é a redução do tempo para dedicação à 

religiosidade institucional. 

 
 
“Assim, não é que eu desanimei, mas só que, tipo assim, depois que eu comecei a 
graduação, eu não tinha tanto tempo para me dedicar como eu me dedicava antes. 
Então, não tinha mais tanto tempo para estar indo à igreja como eu ia antes... Eu acho 
que eu não desanimei porque eu quis, mas acabou não sendo como era antes, né?” 
(Participante 2) 

 
 

Ainda, destacou-se a questão de um possível favorecimento, na graduação, à escolha 

pelo ateísmo, devido às associações negativas realizadas pelos professores. Alguns alunos 

conseguem manter ou desenvolver a espiritualidade que já lhe constitui. Contudo, outros podem 

acabar cedendo às influências. 
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“Olha, vou te falar, a graduação forma ateus. Eu vejo que, durante a graduação, eu 
fiquei um pouco cética também, por várias questões que os professores traziam, como 
que, por exemplo, a religião é um cabresto ali na pessoa, que serve como rédea para 
frear os instintos da pessoa... O curso de Psicologia critica as religiões, e muito.” 
(Participante 5) 
 
“[...] eu achei em toda a graduação que se tenta tirar ao máximo essa coisa da 
espiritualidade, de uma crença dos alunos.” (Participante 21) 

 
 

Há, também, uma desconstrução do que é anterior à graduação, devido aos estudos ao 

longo da formação, que modificam, consciente ou inconscientemente, a forma de se 

experimentar o mundo-da-vida. 

 
 
“Eu acreditava muito na questão do pecado, enfim, eu tinha isso muito enraizado, até 
pela minha vivência mesmo, mas isso foi um pouco desconstruído com estudo, com 
as leituras...” (Participante 12) 
 
“Antigamente, eu vivia dentro do centro espírita, achando que era só aquilo ali. Depois 
da Psicologia, [...] eu vi que não seria só isso, isso não bastava. É mais você com você 
mesmo, você fazendo as suas orações...  Até fazendo oração, você diz muito sobre 
você. Porque não é o externo, é o interno.” (Participante 14) 
 
“Eu não sei se a graduação teve um peso ou se foi a maturidade. Eu tinha 22 anos, 
então eu era nova quando comecei. Eu já não acreditava em quase nada. Depois da 
faculdade, eu não sei se foi a graduação ou se foram as minhas vivências que fizeram 
com que eu não acreditasse.” (Participante 17) 

 
 

Em um estudo de Cavalheiro e Falcke (2014), com ingressantes e formandos em 

Psicologia, evidenciou-se que os alunos no início do curso possuíam níveis de bem-estar 

espiritual mais elevados do que os que estavam em vias de saírem. Também, comprovou-se que 

os ingressantes acreditavam mais na existência de um ser superior do que os formandos, o que 

poderia indicar que, efetivamente, a graduação causa um afastamento da espiritualidade.  

A escolha da abordagem em Psicologia, para Cavalheiro e Falcke (2014), demonstrou 

influenciar nessa questão da espiritualidade: algumas abordagens possibilitam uma 

aproximação maior dessa temática, como a Fenomenologia, sendo uma das mais escolhidas 

para quem possui crenças religiosas; já outras, como a Psicanálise, levam a um distanciamento, 

sendo escolhidas por indivíduos sem crenças, como ateus e agnósticos. Vieira, Zanini e Amorim 

(2013) encontraram, também, resultados que apontavam para conflitos existentes entre as 

abordagens da Psicanálise e do Behaviorismo em relação à espiritualidade, mais intensos do 

que as influências do curso como um todo.  

Esses dados não foram confirmados nesta pesquisa. A escolha pela abordagem pareceu 

não ter correlação com a espiritualidade, e nem o inverso ocorreu. Nove dos 24 participantes 
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entrevistados optaram pela Psicanálise, somando 37,5% do total da pesquisa. Quatro deles 

autodenominaram-se evangélicos, três católicos, um espiritualizado sem religião e, o outro, 

cristão. Cabe ressaltar que, a Terapia Breve-Focal, fundamentada na Psicanálise, somou três 

adeptos (12,5% da totalidade), sendo um evangélico, um espiritualizado sem religião e, o outro, 

católico.  

O ambiente da graduação, desde o seu início, pautado na busca pela neutralidade, 

parece demonstrar que a espiritualidade e suas variadas formas não são benéficas, de um modo 

geral, aos indivíduos; ela prejudicaria o exercício da profissão e a habilidade de ser imparcial. 

Como ignorar algo que está enraizado nas culturas e que influencia, tão fortemente, as atitudes 

e comportamentos dos indivíduos? É necessário encontrar o equilíbrio em meio ao caos das 

tensões e opiniões divergentes. 

 

9.3 A GRADUAÇÃO COMO POSSIBILIDADE DE ABERTURA DO OLHAR  

 

A graduação é entendida como um ambiente que possibilita a abertura do olhar para o 

si mesmo e, também, para o outro. O curso de Psicologia, em seu trabalho voltado para a 

subjetividade, expõe diferentes visões de mundo e formas de se pensar. São diversas abordagens 

exploradas ao longo dos anos, e variadas as concepções acerca do homem: algumas, com 

enfoque na causalidade e no efeito e, outras, nas potencialidades e no exercício da liberdade 

humana. Dessarte, entende-se a graduação como uma fonte de recursos para o desenvolvimento 

da espiritualidade. 

 
 
“Eu diria que a graduação, na verdade, faz uma introdução, é um auxílio e, naquilo 
que ela se propõe, ela ajuda, só que a questão é muito maior do que isso. Então, por 
isso que eu acho que a vida acadêmica é só um auxílio, uma ajuda.” (Participante 11) 
 
“A faculdade só me ajudou, só me auxiliou para melhorar a minha espiritualidade.” 
(Participante 11) 

 
 

Ainda, a graduação foi vista como uma forma de provocar o aluno a questionar o 

mundo, no exercício de um senso crítico analítico. 

 
 
“A graduação ajuda a questionar. Ajuda a gente a compreender quando se trata de 
pacientes, mas de forma particular, acho que ajuda a questionar, ajuda a sair de um 
mundo muito fechadinho, ajuda a problematizar, a considerar tantas outras 
possibilidades.” (Participante 24) 
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“Ela pode provocar o aluno para que ele entenda os seus conceitos, as suas causas e 
os seus efeitos, os seus atravessamentos no setting.” (Participante 22) 
 
“O desenvolvimento do senso crítico em relação à muita coisa na graduação faz parte, 
e talvez em relação a isso.” (Participante 24) 
 
“[...] com o desenvolvimento do senso crítico, eu pude questionar a minha 
espiritualidade, eu pude questionar a minha religião, eu pude questionar a ideia de 
religião.” (Participante 24) 

 
 

A graduação desempenha, também, a função de abrir o olhar, para se pensar de outros 

lugares que não o si mesmo, para a compreensão de que o outro é diferente, e vivencia a 

espiritualidade e a religião de diferentes formas. Ela auxilia, portanto, no desenvolvimento da 

epoché. 

 
 

“Eu percebi que eu abri muito a minha visão do que é religioso para mim e entendi 
que às vezes, uma coisa que funciona para mim não funciona para o outro. Não é eu 
chegar e falar uma certeza que eu tenho e eu não posso dizer que o outro também 
tenha essa certeza [...]. Então, meu olhar foi mudando durante a graduação”. 
(Participante 1) 
 
“O que eu recebi da graduação foi a possibilidade de pensar isso de uma forma mais 
abrangente.” (Participante 9) 
 
“[...] aqui na graduação eu consegui, através de pensadores, de alguns filósofos 
entender o que pode ser a religião e a espiritualidade, e aí sabendo o que isso pode ser 
é que fez com que meu pensamento em relação a isso não tivesse esse olhar de 
posição, “vou me posicionar aqui ou ali”; ficou mais flexível.” (Participante 9) 
 
“Então, acho que a faculdade só ajuda você a fazer uma peneira do que você pode ser, 
ou abrir os seus olhares para você ser uma pessoa melhor, mas não necessariamente a 
religião esteja envolvida. É só para você ter o autoconhecimento, saber o que você 
quer. Ela te questiona o tempo todo.” (Participante 17) 
 
“Hoje, a minha espiritualidade tem um valor para mim, e ela (a graduação) me ajudou 
a entender que cada um tem a sua e que eu não devo impor aquilo que eu acredito ou 
aquilo que eu vivo num sentido de espiritualidade. Então, a graduação ajudou.” 
(Participante 22) 

 
 

 Conforme Pereira e Holanda (2016), em conclusões extraídas de sua pesquisa, 

 
 

Para alguns colaboradores, o ambiente acadêmico é um espaço de “multiplicidade de 
ideias”, um lugar de difusão de pensamentos e, por isso, também de diversidade 
religiosa. A universidade, para esses estudantes, tanto crentes como não crentes, 
parece ser experienciada de forma positiva, como um lugar de respeito às diferenças 
e escolhas religiosas, que “preza pelo livre-arbítrio” e pela reciprocidade. Essa noção 
vem acompanhada da percepção de que no ambiente acadêmico há sempre uma 
tentativa de manter a neutralidade e respeitar as mais diferentes crenças e ideologias. 
(PEREIRA; HOLANDA, 2016, p. 402) 
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A possibilidade da coexistência da “multiplicidade de ideias” na graduação, nesse 

contato e troca, pode levar a mudanças positivas na espiritualidade. 

 
 

“Então, a graduação me dá um embasamento de concepção de vida, de experiência de 
olhar a vida, de estar no mundo, mas também eu tenho a minha experiência da própria 
vida fora da graduação. Então, unindo as duas coisas, fazendo a relação entre as duas 
coisas, muitas coisas se modificaram, sim, em relação à minha espiritualidade com a 
religião.” (Participante 6) 
 
“Você tem um leque grande de possibilidades de enxergar o ser humano, por exemplo, 
e com isso também, de enxergar o mundo. E aí, se você se permite pular de uma 
abordagem para outra, de um entendimento de ser humano para outro, você também 
começa a modificar outros processos pessoais de se entender o mundo e entender o 
ser humano e com isso, inevitavelmente vai estar ligado à forma como você entende 
espiritualidade, mesmo você acreditando que tenha ou não.” (Participante 7) 
 
“Acredito que mudou sim, meu pensamento e minha perspectiva em relação à 
religião.” (Participante 19) 
 
“Então, sim, desde o meu início até aqui, fez diferença. Qualquer que fosse o curso, 
se eu fizesse Direito ou Engenharia, a minha espiritualidade seria alterada, porque eu 
seria alterado como ser humano, como disse eu, o meu conceito de espiritualidade é 
uma experiência íntima, então, eu seria alterado. No espectro da Psicologia, eu 
considero que isso ainda é mais forte, ou seja, essa alteração na minha percepção, da 
minha espiritualidade, foi maior do que seria em outros cursos, quaisquer que fossem 
eles, porque eu estou falando da subjetividade humana. Então, essas coisas acabam se 
confundindo um pouco.” (Participante 20) 

 
 

A graduação, nessa perspectiva de favorecimento à aparição de mudanças na 

espiritualidade, pode ajudar na compreensão do outro e no desenvolvimento das próprias 

concepções dos alunos. Contudo, pode gerar o questionamento das crenças, no caminho de um 

distanciamento, conforme descobertas de Carvalho et al. (2011). 

 

9.4 A INCLUSÃO CURRICULAR DA ESPIRITUALIDADE NA FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO   

 

Para os estagiários, independentemente de opiniões e crenças (ou sua ausência), em 

divergência, foi pensada a possibilidade de criação de uma ou mais disciplinas, voltadas para a 

temática da espiritualidade, a serem acrescentadas na estrutura curricular do curso ou, até 

mesmo, a proposição de discussões em alguma matéria já existente, tratando sobre como deva 

ser realizado o trabalho clínico que atravesse essa questão. 

 
 
“Acho que se nós tivéssemos uma matéria ou qualquer outra coisa a respeito de uma 
compreensão de como a fé é importante para a individualidade do sujeito [...], acho 
que seria muito interessante. Então, uma matéria ou outra a respeito de espiritualidade, 
de entender mesmo como funciona a religião.” (Participante 3) 
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“Eu acho que, enquanto psicóloga, na minha formação, eu acho que sim, eu acho que 
deveriam incluir uma matéria que falasse como a gente lidar com a questão da 
espiritualidade dentro desse atravessamento da clínica, de contato com o paciente. Eu 
acho que é algo a ser incluído dentro da nossa graduação enquanto Psicologia.” 
(Participante 6) 
 
“Olha, eu penso que não seria obrigatório, que seria uma coisa a parte, para quem 
quisesse ter um conhecimento mais profundo, [...] que fosse uma coisa assim: “existe 
essa matéria, quem tiver o desejo de conhecer, de se inscrever, se formar uma turma, 
poderá passar a ter”. Seria uma coisa, assim, de múltipla escolha.” (Participante 10) 
 
“Eu acho que o método, a estratégia seria incluir no currículo e criar esses espaços de 
reflexão, de discussão em relação à espiritualidade.” (Participante 11) 
 
“[...] eu acho que deveria existir e ser incluído no currículo esse preparo, de como a 
gente lidar com a espiritualidade dos pacientes na clínica. Isso eu acho que seria ótimo, 
excelente. Como a gente, com a formação do psicólogo, vem trabalhar com uma 
questão que pode ser espiritual do paciente, não de uma maneira espiritualizada, mas 
como lidar com a espiritualidade do outro.” (Participante 13) 
 
“O que eu falei, de aumentarem matérias, que deveria ser mais falado, palestras, 
atividade de campo. É óbvio que a gente poderia pesquisar em qualquer momento, 
mas se tivesse uma matéria, um professor dando aquilo, uma avaliação, as pessoas 
vão olhar de uma outra forma.” (Participante 16) 
 
“Eu acho que deveria ter algumas matérias sobre isso. Porque eu acho importante. Se 
o paciente trouxer esse tipo de demanda, eu tenho que estar preparado para isso.” 
(Participante 16) 
 
“Eu acho que deveria ser falado mais. Eu acho que deveria ter matérias, não 
relacionadas à religião, mas, assim, à conduta. Não uma matéria, mas alguma coisa, 
uma aula em relação à conduta da gente perante um paciente que aparece com essa 
demanda.” (Participante 19) 
 
“Talvez fosse plausível e razoável que tivéssemos pelo menos uma disciplina que 
tratasse disso em termos teóricos. E uma outra disciplina subsequente que tratasse 
disso em termos de discussão, ou seja, que as pessoas pudessem falar, por exemplo, 
isso que eu estou falando aqui.” (Participante 20) 
 
“[...] se a gente estiver falando de uma disciplina em clínica, talvez seja importante 
para nos preparar, [...] aprender como lidar com isso na clínica, não de forma pessoal, 
mas de forma profissional.” (Participante 24) 

 
 

A preocupação dos entrevistados, em sua maioria, é o exercício de uma conduta ética 

da profissão, que trabalhe a espiritualidade do paciente, colocando a dele – terapeuta – suspensa, 

com habilidades para diferenciar entre o que é, para resolução, do escopo da religião e suas 

instituições e o que é, efetivamente, atribuição do psicólogo. Isso confirma os resultados 

encontrados por Freitas (2002, apud PEREIRA; HOLANDA, 2016) acerca de uma curiosidade 

discente por essas questões, e de possíveis debates durante a formação acadêmica, para 

compreensão do que é normal ou patológico e, ainda, ético. Mesmo com as lacunas deixadas 

em relação direta à temática, o curso de Psicologia, com as disciplinas que já compõem sua 

estrutura curricular, parece formar profissionais conscientes em relação às suas atribuições. 
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 Em um estudo de Henning-Geronasso e Moré (2015), ressaltou-se a importância da 

inclusão sobre como trabalhar a espiritualidade e a religiosidade dos pacientes, no contexto 

clínico, no decorrer da graduação, pois essas são características inerentes à formação pessoal 

dos indivíduos, parte de sua cultura e de suas experiências de vida, tanto íntimas quanto 

compartilhadas. No estudo de Carvalho et al. (2011), foi confirmada a escassa abordagem da 

temática até o quinto período da graduação e que, quando abordada, era de um modo muito 

superficial, insuficiente para apreensão de conteúdos. 

 

9.4.1 Oferecimento de espaços de discussão e reflexão na graduação 

 

Para os estagiários em finalização do curso de graduação, a criação de espaços de 

discussão e reflexão, com o oferecimento de palestras e cursos não-obrigatórios, viabilizaria 

possibilidades para a aquisição de conhecimento acerca da espiritualidade. Além disso, a 

participação em pesquisas de iniciação científica favoreceria os alunos numa introdução à 

temática. Conforme a necessidade e a curiosidade e, no usufruto de sua liberdade, os estudantes 

poderiam conversar, expondo suas próprias opiniões e, também, conhecer a visão de outros 

indivíduos, bem como a de psicólogos já estabelecidos profissionalmente, com experiências 

para compartilhar, como professores e especialistas na área. Essas trocas de vivências auxiliam 

na visualização de situações e, também na capacidade interpretativa. 

 
 

“Então, acho que seria muito interessante e proveitoso fazer esse tipo de reflexão, ter 
algum espaço aberto exatamente para esse tipo de discussão. A questão da 
espiritualidade, da fé é um componente muito básico do ser humano.” (Participante 3) 
 
“Talvez uma reflexão, sei lá, “gente, vamos para o auditório fazer uma reflexão sobre 
espiritualidade e o exercício durante a graduação de Psicologia, porque a gente vê o 
quanto isso tem sido uma constante nos alunos que vem chegando para os supervisores 
falando sobre quanto se sentem incomodados em lidar com outras pessoas que têm 
uma religião diferente da deles, então, nós vamos refletir sobre o que é religião, o que 
é espiritualidade, sobre essa questão de não ter limites, essa questão da diversidade de 
culturas, de religiões”, enfim”. (Participante 5) 
 
“Acho que pode ter, talvez mais, cursos, palestras, algo que leve um pouco para esse 
lado, não seria uma coisa necessariamente obrigatória, mas eu acho que é uma 
possibilidade de você procurar para isso.” (Participante 7) 
 
“[...] quando você abre um canal de discussão, você tem várias opiniões, enfim, várias 
compreensões diferentes daquelas e que aí, de certa forma, você consegue pincelar 
uma coisa aqui, outra ali e fazer um saber para você, algo que faça sentido para você. 
E aí, quando profissionalmente você se encontra com a religião, e que na graduação 
você teve uma discussão sobre aquilo, é possível você contribuir de uma forma menos 
posicionada.” (Participante 9) 
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“[...] a criação de espaços onde esse ensino seja elaborado, e os alunos tenham a 
liberdade de expressar isso dentro da sua espiritualidade, sem confundi-la com 
religião, a fim de que a vida acadêmica seja um caminho para ela mesmo, e os outros 
também entenderem a sua espiritualidade.” (Participante 11) 
 
“Eu acho que deveria ser aberto esse diálogo. Então, eu acho que preparo nunca é 
demais, informação nunca é demais, aquisição de conhecimento nunca é demais.” 
(Participante 13) 
 
“Acredito que teria que ser abordado sim na faculdade, porque a gente pode realmente 
esbarrar com isso fora da graduação e não saber lidar.” (Participante 19) 
 
“Então, eu acho que essas duas coisas que faltariam para o graduando em Psicologia, 
um espaço de teoria acerca da espiritualidade e as suas implicações no ser humano e 
um espaço de discussão para e acerca desse tema entre os colegas, porque aí eu não 
me restringiria à minha impressão.” (Participante 20) 
 
“Essa questão, como atinge todas as pessoas, tem que ser discutida na graduação sim.” 
(Participante 21) 
 
“Então, eu acho que dá espaço na graduação, sim, para se estudar esse tema, depende 
muito da visão que se tem, da intenção que se tem com esse estudo, mas eu acho que 
é uma área válida sim.” (Participante 23) 

  
 

A possibilidade de criação desses espaços atraiu, para a discussão, a questão do 

preparo. Este, como já abordado na categoria anterior, “O exercício da epoché: despir-se de si 

mesmo”, pode ser adquirido através da terapia pessoal. Todavia, reforçou-se aqui que o preparo 

deve ser iniciado no curso da graduação. A introdução ao trabalho em clínica se efetiva no 

estágio curricular, assim como o suporte supervisionado. Logo, há sentido na ideia de que o 

preparo para lidar com as demandas originadas na espiritualidade se iniciem, também, no 

momento da graduação.  

Em uma pesquisa desenvolvida por Carvalho et al. (2011), com graduandos de 

Psicologia do primeiro até o quinto período, foi salientada uma preocupação dos entrevistados 

em relação à espiritualidade inserida na prática profissional. Os alunos destacaram a 

importância de terem suas questões, concernentes à essa temática, bem elaboradas, para 

estarem, dessa forma, preparados para o recebimento da demanda no setting terapêutico.  

 
 
“Eu acho que é até importante você trazer de certa forma algum estudo, ou alguma 
leitura específica, ou algo que possa fazer com que os alunos de Psicologia estejam 
de certa forma meio preparados a encarar demandas que estejam ligadas à 
espiritualidade.” (Participante 7) 
 
“Então, eu acho que seria mais interessante uma preparação justamente para que haja 
um cuidado de não misturar os campos do que fazer com que o psicólogo acabe 
adentrando nesse campo e caindo numa armadilha, literalmente.” (Participante 8) 
 
“Eu acho que nós como estudantes assim em formação, a gente não tem base nenhuma 
para lidar como esse âmbito religioso. Acho que falta muita pesquisa, acho que falta 
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muita coisa, muito material. Ao menos eu não tenho acesso, eu posso até estar uma 
falando besteira, mas assim, eu sinto uma falta de preparo.” (Participante 13) 
 
“Deveríamos ser melhores preparados para lidar com isso. Aqui você não recebe 
preparo algum.” (Participante 19) 
 
 

Os estagiários demonstraram uma compreensão de que o preparo para uma demanda 

que envolva a espiritualidade é construído ao longo da experiência clínica, na ocorrência dos 

atendimentos. Assim, a aquisição de ferramentas para o trabalho passa por um processo de 

descoberta, apreensão e aperfeiçoamento constante. 

 
 

“[...] eu acho que atender é como uma estreia de um palco. Você nunca está preparado, 
porque você não sabe qual é a plateia que está ali, e eu acho que o preparo vem na 
troca. Porque eu acho que é um preparo construído na relação com o outro, no caso, 
com o paciente.” (Participante 9) 

 
“Eu acho que esse é um preparo contínuo mesmo, para toda a vida, no exercício, né? 
Nos atendimentos, de receber essas pessoas. Eu acho que o preparo vem ao longo da 
vida.” (Participante 11) 

 
 

Ancona-López (2005 apud PEREIRA; HOLANDA, 2016) destacou que pouco ou 

quase nenhum espaço é dispensando, academicamente, para a reflexão acerca da espiritualidade 

no Brasil, apesar da existência de estudos em andamento ou já realizados, a nível nacional e 

internacional. Essa postura omissiva acaba por reforçar uma não-credibilidade e não-

consideração da espiritualidade como campo de estimada relevância para conhecimento e 

enriquecimento da prática profissional.  

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que, conforme a revisão de literatura efetuada nesta 

pesquisa, em disciplinas como a Medicina e a Enfermagem, a espiritualidade e o cuidado dela 

derivado, e todas as suas implicações, vêm sendo discutidas, trabalhadas e incluídas nos 

currículos dos cursos de graduação, mesmo sendo esses embasados no olhar biomédico, 

majoritariamente voltado para a objetividade e quantificação. A Psicologia, área de 

conhecimento que transita entre os campos das Ciências Humanas, Sociais, Filosóficas e da 

Saúde, ainda tem muitos caminhos a serem percorridos e paradigmas a serem superados. 
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10 IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 
 

“A tarefa de uma reflexão radical, isto é, daquele que quer se compreender a si mesmo, 
consiste, de uma maneira paradoxal, em reencontrar a experiência irrefletida do 
mundo, para nela recolocar a atitude de verificação e as operações reflexivas, e para 
fazer aparecer a reflexão como uma das possibilidades de meu ser”. (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 247) 
 
 

A graduação em Psicologia, com sua grande multiplicidade de possibilidades, desde 

abordagens a temáticas exploradas, é um espaço promotor de crescimento interpessoal para 

aqueles que a cursam. O desenvolvimento de um senso crítico, com bases em conhecimentos 

científicos e diversos autores, leva à formação de um profissional qualificado. Ela ensina formas 

de realizar uma reflexão radical para compreensão do si mesmo e, consequentemente, do outro, 

por ser uma disciplina que trabalha com o que há de mais sensível no homem: a subjetividade. 

Entretanto, a espiritualidade e todas as demais questões que lhe constituem, acabam sendo 

postas em uma posição de inferioridade ou, pode-se até mesmo dizer, inexistência.  

A espiritualidade, altamente fundida com a religião, é uma questão presente nas mais 

variadas culturas, e exerce um papel de destaque para muitos indivíduos, direcionando suas 

atitudes e comportamentos na convivência social: ela é a lente interpretativa do mundo. 

Na pesquisa realizada, compreendeu-se a percepção da espiritualidade para os 

graduandos em Psicologia. A maior parte dos estagiários participantes afirmaram vivenciar a 

sua espiritualidade, sendo muitos adeptos de uma prática religiosa. Dos 24 entrevistados, 20 

deles, representando, assim, 83,3% da totalidade, assumiram uma posição de vivência pessoal 

e, os outros quatro, 16,7%, designaram-se como agnósticos. E, mesmo esses que não se 

enquadraram como praticantes, demonstraram possuir uma percepção acerca da espiritualidade, 

e reconheceram que ela é, mesmo que para os outros, importante, e um diferencial nos seus 

modos de ser. 

O corpo, invólucro da subjetividade, como centro do ser-no-mundo, realiza a mediação 

das experiências. As percepções só foram passíveis de compreensão porque os entrevistados 

lançaram mão de sua corporeidade e, a pesquisadora, da sua própria. Essa carne media não 

somente as ações relativas à espiritualidade, mas toda e qualquer expressão, gestual ou falada. 

A interioridade ganha, assim, o espaço exterior, afirmando-se e imprimindo sua identidade no 

mundo-da-vida. 

 O cuidado com o si mesmo e com o próximo, mesmo para os seres não-

espiritualizados, é presente. A manutenção do templo da existência (a mente e o corpo) é 
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necessária e, para o futuro psicólogo, não existiria relação de ajuda terapêutica sem esse cuidado 

(em seu âmago, espiritual, apesar de possíveis descrenças). Toda relação é, inerentemente, de 

cuidado e, para ser psicólogo, essa máxima deve antecipar-se a qualquer ação. E, conforme 

Narayanasamy (2010): 

 
 

As intervenções de saúde devem basear-se em uma ação que reflete o cuidado com o 
indivíduo. Não há cura sem cuidado. Cuidar significa, para a pessoa, que ele ou ela é 
importante, e que vale a pena alguém se preocupar com eles. O cuidado exige ações 
de apoio e assistência no crescimento. Significa adotar uma abordagem não julgadora 
e mostrar sensibilidade aos valores culturais, preferências físicas e necessidades 
sociais da pessoa. Exige uma atitude de ajudar, compartilhar, nutrir e amar. 
(NARAYANASAMY, 2010, p. 67) 

 
 

A espiritualidade, quando efetivamente positiva, funciona como uma fonte de força 

para os pacientes enfrentaram a vida e suas situações adversas e, nesse sentido, os estagiários 

percebem que é necessário incluí-la no aporte da demanda, pois ela irá trazer questões sobre os 

indivíduos. Nessa perspectiva, houve o reconhecimento de que certas questões podem não 

funcionar e influenciar o si mesmo, e que desempenham um papel benéfico para o outro, 

traduzindo a empatia necessária ao exercício da Psicologia, em acolhimento e aceitação 

incondicional e na capacidade de redução fenomenológica. A terapia pessoal surgiu, então, 

como um suporte possível para o fortalecimento do si mesmo, e como ferramenta para 

diferenciação do outro. 

A graduação, nesse caminho, é o primeiro passo para desenvolvimento da “persona 

terapeuta”. Os estagiários destacaram que o oferecimento de um espaço de discussão e reflexão 

acerca da espiritualidade – palestras, cursos, debates etc. – favoreceria o desenvolvimento de 

suas ferramentas para a clínica, agregando saberes. Ainda, houve apontamentos de que a 

inclusão, no currículo do curso de Psicologia, de disciplinas voltadas para a temática, ajudaria 

no entendimento e esclarecimento dessas questões tão presentes, mas negligenciadas na 

academia. 

Destacou-se o posicionamento de alguns professores da negação da espiritualidade, 

caracterizando um afastamento da temática e, quando abordada, o surgimento de conflitos e 

confrontação com os alunos. A academia é, majoritariamente, composta, tanto em seu corpo 

docente como discente, por ateus e agnósticos. Isso faz com que a espiritualidade não encontre 

um espaço favorável para ser discutida; ainda, os alunos que entram na academia com as suas 

próprias crenças passam por modificações ao longo dos cinco anos, pois parece haver tentativas 

de desconstrução da espiritualidade, e muita negatividade a ela associada. Contudo, a graduação 
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é vista como uma possibilidade abertura do olhar, por implementar, nos alunos, um senso 

crítico, de questionamento e reflexão constante. 

A pesquisa traz mais informações a respeito da espiritualidade no meio acadêmico, e 

expõe as lacunas que a formação deixa, nesse sentido, nos graduandos. Inicialmente, a proposta 

era de encontrar dados acerca da espiritualidade, de uma forma geral. Mas, conforme o curso 

das entrevistas, foi percebido que, para os estagiários em finalização de curso, em sua maioria, 

o único meio de experimentar a espiritualidade é por meio da religião. Isso demonstra que ainda 

há a necessidade de implementar formas de transmitir conhecimentos e saberes dessa temática. 

Há dúvidas concernentes a um saber-fazer da Psicologia que preze, primeiramente, a 

ética profissional, e que atenda às necessidades dos pacientes quando é relatada a presença da 

espiritualidade na demanda ou mesmo na constituição pessoal deles. Como acolher (ou não)? 

Como agir? Possuo desenvoltura e habilidades para lidar com tudo isso? É correto considerar 

essas questões no exercício da Psicologia?  

Dúvidas são parte importante de toda e qualquer profissão, pois elas geram curiosidade 

e questionamentos para a aquisição de novos conhecimentos. A prática profissional deve 

desafiar ao novo. O mundo-da-vida não é estático e, muito menos, aqueles que o habitam. 

Inúmeras e infindáveis são as perspectivas acerca de um determinado assunto, e algumas delas 

precisam ser desveladas. 

Com a finalidade de auxiliar no esclarecimento dessas questões, a pesquisadora, como 

retorno aos entrevistados e para os futuros formandos, propõe à instituição coparticipante a 

realização de um minicurso para esclarecimentos sobre a espiritualidade, religião e 

religiosidade, e suas implicações na prática clínica, a partir do oitavo período da graduação, no 

início do estágio curricular, com a periodicidade semestral.  

Como contribuição do estudo, foi elaborado um guia rápido para os estagiários de 

Psicologia, a fim de facilitar o seu entendimento sobre a espiritualidade, apresentado a seguir, 

como uma fonte a mais de informações. 

  

10.1 GUIA RÁPIDO EM ESPIRITUALIDADE: SEIS PERGUNTAS E SEIS RESPOSTAS PARA O 

ESTUDANTE DE PSICOLOGIA 
 

1. O que é a espiritualidade? 
A espiritualidade é uma parte da subjetividade constitutiva humana. A espiritualidade é inerente 
ao ser humano. Todos possuem essa dimensão, pois faz parte da existência humana, antes de 
qualquer decisão para praticá-la e nela acreditar ou não. Comumente, confunde-se religião e/ou 
religiosidade e práticas religiosas como sinônimas à espiritualidade, ou como única forma de 
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manifestação. No entanto, a espiritualidade é considerada uma perspectiva mais ampla do que 
a prática de uma religião, sendo esta uma parte constitutiva da espiritualidade. Portanto, fazendo 
parte do mundo-da-vida do sujeito, a espiritualidade pode constituir um campo de 
possibilidades no enfrentamento de situações demandadas com frequência na clínica! 
 

2. Como a espiritualidade se manifesta? 
A espiritualidade se manifesta através de quatro formas, que podem combinarem-se entre si ou 
acontecerem individualmente:  

1) Na relação do homem consigo mesmo: envolve o cuidado de si e a atenção às próprias 
necessidades e anseios, incluindo o sentido e o propósito da vida; 

2) Na relação do homem com os outros: dá-se na (con)vivência em comunidade, com a 
expressão de sentimentos e afetos, na prática de uma ética pessoal e moral com os 
outros. As instituições religiosas são exemplos dessa forma; 

3) Na relação do homem com a natureza: acontece na contemplação do meio ambiente e 
da vida, com admiração e sentimento de espanto pela riqueza e beleza que está no 
planeta; 

4) Na relação do homem com algo maior e superior a ele: um ser transcendente e poderoso, 
dotado de sabedoria, e leva à adoração e culto dessa força. 

 
3. Qual a importância da espiritualidade? 

A importância da espiritualidade está no fato de que, como ela é uma forma de olhar e 
interpretar o mundo, dessa forma, ela orientará as ações e comportamentos daqueles que a 
vivenciam. Então, ela passa a interferir em todas as outras áreas da vida, e não apenas em uma 
pequena parte de um todo. E, através da fé, a espiritualidade se mostra como uma ferramenta 
poderosa para o coping – enfrentamento de situações adversas e estressantes –, gerando força, 
oferecendo suporte e conforto, e o encontro de um sentido para os acontecimentos. Ela se 
apresenta como uma estratégia positiva para lidar com as adversidades. 
 

4. Como agir se essa dimensão surgir no atendimento psicológico? 
Caso ela surja no atendimento, é importante oferecer uma escuta atenta e sensível. Ao acolher 
a fala do outro, possibilita-se conhecê-lo e compreendê-lo melhor. Assim, o trabalho realizado 
se torna mais completo e efetivo. Pode ser que a espiritualidade não esteja relacionada à 
demanda, e pode ser que esteja. Independentemente disto, o acolhimento e a prática de uma 
empatia são imprescindíveis. E, também, a avaliação dos benefícios ou malefícios oriundos da 
prática da espiritualidade deve ocorrer: toda moeda possui dois lados. Assim ocorre com a 
espiritualidade. Ela é positiva, na maioria dos casos, mas pode causar sofrimento. Toda atenção 
é necessária! 
  

5. Até onde posso ir, obedecendo à ética profissional da Psicologia? 
É permitido, em respeito à ética profissional, acolher a demanda que o paciente trouxer. 
Contudo, cabe ressaltar que o trabalho realizado contempla o outro, não quem o está 
oferecendo. Assim, se o estudante tem sua própria espiritualidade, esta deve ser suspensa: é a 
busca da prática da neutralidade. E, em hipótese alguma se deve realizar práticas que envolvam 
crenças e religiões no atendimento: o trabalho é psicológico, não espiritual. Qualquer ação que 
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fuja à ética e ao escopo da Psicologia é errada e pode gerar questões com o Conselho da 
profissão. 
 

6. Se muitas dúvidas surgirem, o que pode ser feito? 
A busca de auxílio na supervisão de estágio é o primeiro passo: o professor-supervisor está ali 
para esclarecer as dúvidas e direcionar sobre como agir, além de indicar materiais para leitura 
e estudo. Ainda, há muitas produções, como artigos científicos, a respeito da espiritualidade e 
que se encontram disponíveis na Internet. Buscar um aprofundamento e aprimoramento dos 
conhecimentos é sempre uma boa opção. E, se a demanda atravessar as suas próprias questões, 
causando desconfortos, não se deve esquecer que a terapia pessoal é um caminho para o 
autoconhecimento e elaboração do que ainda não está resolvido. O mais importante, em meio 
a tudo isso, é reconhecer os próprios limites e buscar ajuda.  
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou compreender as percepções dos graduandos de Psicologia acerca 

da espiritualidade, descrevendo-as e mostrando as experiências relacionadas a esse fenômeno, 

no entendimento de que considerá-lo é, sobretudo, concretizar o cuidado em saúde. 

O caminho trilhado nessa busca permitiu esclarecimentos acerca do modo como é vista 

e interpretada a espiritualidade, e as contingências presentes no momento de formação do futuro 

profissional de Psicologia, nos papeis desempenhados – aluno e estagiário. A utilização do 

conceito de espiritualidade de Boff e Koenig, além do conceito de cuidado do primeiro, permitiu 

apontar o que se tentava trabalhar. A fenomenologia merleau-pontyana, como referencial 

teórico-filosófico, possibilitou a reflexão acerca das questões emergentes na pesquisa e, pelo 

método fenomenológico giorgiano, a captura das unidades de significado, categorizadas.  

A pesquisa respondeu às suas questões norteadoras e alcançou os seus objetivos, 

trazendo à luz tópicos relevantes para o desenvolvimento de pesquisas posteriores, 

principalmente na Psicologia, que se mostra ainda precária nas produções que correlacionam a 

formação acadêmica e a espiritualidade, ao contrário da Medicina e da Enfermagem. 

Através das duas primeiras categorias desenvolvidas, “Percepção da espiritualidade 

para os graduandos de Psicologia” e “A expressão da espiritualidade na vivência pessoal dos 

estagiários”, foi possível responder à primeira questão norteadora da pesquisa, “Qual a 

percepção dos graduandos de Psicologia acerca de espiritualidade?”, assim, como o objetivo 

geral, e o primeiro objetivo específico, de compreender e descrever a percepção dos estagiários 

de Psicologia acerca de espiritualidade, respectivamente.  

Na primeira categoria, a espiritualidade foi percebida como um aspecto positivo da 

subjetividade humana, experienciado na relação de crença e/ou confiança em algo e/ou um 

deus, força maior e ser superior, sobrenatural e transcendente. Ela relacionara-se à existência 

de fenômenos que superam os campos da objetividade humana. Também, fora entendida como 

parte constituinte da essência humana, podendo se desenvolver, de acordo com a prática e 

aperfeiçoamento. A ideia de um cuidado das questões sobre o sentido final da vida e um meio 

para os fins fora atribuída à espiritualidade, assim como a de uma força que se torna realizadora 

do sentido para a existência. Destacou-se, ainda, na fala dos participantes, que se entende a 

espiritualidade como distinta ou não relacionada à religião, e a espiritualidade como bem-estar 

e paz interior e exterior. 

Na segunda categoria, são expostas as vivências de ordem prática da espiritualidade 

para os estagiários. A maior parte utiliza a religião como meio de contato com o transcendente, 
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no âmbito institucional religioso, com a em comunidades religiosas e da participação em seus 

ritos. Contudo, expôs-se, também, a busca pela conexão com um ser superior em um trabalho 

íntimo de transcendência e cuidado de si mesmos. Destacou-se, sobretudo, a importância do 

corpo em relação à espiritualidade, pois ele media toda e qualquer experiência, sejam faladas, 

gesticuladas ou pensadas, pois nele se encontra a subjetividade e interioridade. Ainda, a 

vivência da espiritualidade foi descrita como a prática do cuidado de si mesmo e do próximo, 

num exercício de autoética.  

A segunda questão norteadora, “Como se estendem os benefícios da espiritualidade ao 

funcionamento do corpo psíquico?” foi contemplada pela terceira categoria, “Benefícios da 

espiritualidade”, bem como o segundo objetivo específico, de discutir os benefícios da 

espiritualidade para o campo psíquico.  

Na terceira categoria encontrada, foram evidenciados os benefícios da espiritualidade 

para a saúde. Nela, ressaltou-se a importância de se considerar a espiritualidade dos pacientes, 

pois, se ela é presença relevante na vida desses, deve ser acolhida no setting terapêutico, por 

sua capacidade de influenciar o olhar de mundo dos indivíduos e suas atitudes e 

comportamentos. Discutiu-se, também, a força gerada pela fé, que conforta e sustenta em 

momentos adversos, podendo auxiliar no enfrentamento, superação e cura. 

Com as duas últimas categorias, “O Exercício da epoché: despir-se de si mesmo” e “A 

espiritualidade na formação do psicólogo”, foi respondida a terceira e última questão 

norteadora, “Como o estagiário, na prática, pode assistir o paciente no caminho da 

espiritualidade?”, e atingido o último objetivo específico, de mostrar a experiência dos 

graduandos com os pacientes e articulações com a espiritualidade como cuidado em saúde. 

Na quarta categoria, foi desvelada a percepção dos estagiários de que, no atendimento 

prestado ao outro, deve-se diferenciar e separar o que é pessoal e o que é, efetivamente, do 

paciente. Nesse sentido, a redução fenomenológica desempenha papel destacado, pois ela 

favorece o acolhimento e a retirada das próprias questões para se realizar o trabalho terapêutico. 

Além da epoché, a terapia pessoal surgiu como possibilidade de alcance da neutralidade 

necessária. 

Na quinta e última categoria, foi verificada a percepção dos graduandos acerca da 

graduação em relação com a espiritualidade. Foi possível perceber que há um distanciamento 

do corpo docente a assuntos que tratem da espiritualidade e a noção de uma negatividade a ela 

associada por ele. Consequente a esse posicionamento, são geradas influências nos alunos que 

causam um afastamento da espiritualidade nos graduandos. Todavia, a graduação é vista como 

uma possibilidade para abrir o olhar ao outro, com o desenvolver de um senso crítico e que a 
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inclusão curricular da espiritualidade na formação em Psicologia incrementaria, ainda mais, 

esse senso e abertura de novos horizontes.  

Salienta-se a importância da participação da graduação na aquisição de conhecimentos 

relativos à espiritualidade. Como essa é a introdutora dos saberes da Psicologia, e dá lições 

comportamentais no que diz respeito à prática profissional, seria proveitoso, também, a 

inserção, em seus conteúdos programáticos, da espiritualidade e seus desdobramentos. 

Observou-se que, mesmo com ferramentas limitadas, os estagiários de Psicologia 

parecem ter a ciência de que a espiritualidade é relevante e, no acolhimento dos pacientes, ela 

também deve ser considerada, pois é parte de sua constituição, e diz muito a respeito dos 

comportamentos e atitudes. Eles compreendem, também, a necessidade de praticar a 

neutralidade, no caminho da redução fenomenológica. 

Como limitação do estudo, pode-se considerar que estes achados se referem à uma 

localidade e instituição específica, o que pode ocasionar disparidades com resultados 

encontrados em outras pesquisas com os mesmos objetivos. Cada organização possui a sua 

própria cultura e, dessarte, os alunos de cada uma delas absorve suas características. 

Um olhar holístico é essencial para o cuidado em saúde. A saúde atravessa o espírito 

e o corpo material, e ambos precisam ser estudados como um todo. A espiritualidade possibilita 

a busca e o encontro da cura e, também, a sensação de um bem-estar generalizado. A sua 

capacidade integrativa, unindo tudo que compõe e faz do homem uma realidade, deve ser 

investigada mais profundamente. 

É importante destacar que a interdisciplinaridade é uma forma válida, senão a mais 

fecunda, de produção de saberes acerca da temática proposta. A permuta efetuada no encontro 

de diferentes disciplinas gera grandes resultados. E, a saúde, objeto de estudo de diversas áreas, 

caracterizada por sua multifatorialiadade, é priorizada, com um olhar mais humanizado e 

subjetivo.  
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Dados de Identificação 
Título do Projeto: Percepções dos Graduandos de Psicologia Acerca da Espiritualidade Enquanto Experiência Vivenciada na 
Prática do Estágio Curricular: Um Olhar Fenomenológico.  
Pesquisadora Responsável: Isadora Pinto Flores.  Telefone para contato: (21) 98605-2135.  
Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense – UFF.  
Nome do voluntário:__________________________________________________________________________________.  
Idade:______anos                                  R.G.:__________________________.  
Responsável legal (se for o caso):________________________________________________________________________.        
R.G.:__________________________. 
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Percepções dos Graduandos de Psicologia 
Acerca da Espiritualidade Enquanto Experiência Vivenciada na Prática do Estágio Curricular: Um Olhar Fenomenológico”, de 
responsabilidade da pesquisadora Isadora Pinto Flores.  

A espiritualidade é considerada, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como constituinte do conceito 
multidimensional de saúde, o que reforça sua importância e a necessidade de que seja estudada. Ela prevê a integração de todos 
os aspectos do ser humano, considerando-o como um ser com necessidades de saúde e bem-estar.  O cuidado proporcionado 
pela espiritualidade lida com aspectos da subjetividade humana, via que precisa ter a devida atenção. O estudo justifica-se pelo 
fato de que os profissionais de saúde, desde a sua formação, entram em contato com a espiritualidade e, com o treinamento 
necessário, durante a sua prática, saberão lidar de forma satisfatória com as questões dessa dimensão, tão presente na vida dos 
indivíduos, proporcionadora de sentido e significado para a vida. As investigações científicas podem contribuir para o 
conhecimento e a prática profissional ao compreender e explicar meios no qual a espiritualidade se manifesta.  

A pesquisa tem por objetivos compreender as percepções dos graduandos de Psicologia acerca de espiritualidade; 
descrever as percepções dos graduandos acerca de espiritualidade; e, mostrar as experiências dos graduandos com os pacientes 
e articulações com a espiritualidade, vista como cuidado em saúde. 

A pesquisa possibilita o surgimento de benefícios diretos. Como benefício direto, pode-se citar a escuta sensível do 
graduando que realiza atendimentos clínicos psicológicos, escuta esta que reduz o nível de estresse daqueles que são por ele 
acolhidos. A compreensão da importância existente na espiritualidade pode proporcionar um nível de atendimento mais 
completo, com maior amplitude e alcance, gerando um bem-estar para aquele que o recebe e, também, para o que o oferece; 
ambos os lados da terapia são favorecidos.  

A pesquisa será realizada através da realização de uma entrevista fenomenológica, guiada por um roteiro de 
entrevista. Esta será gravada com o auxílio de um gravador, e transcrita na íntegra. Estará assegurado o anonimato dos 
participantes, e os dados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos e científicos. Os participantes de pesquisa e 
comunidade em geral poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: E-
mail: etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 2629-9189. 

Como participante, estou ciente de que a pesquisa não me causará danos nem riscos potenciais. A pesquisa 
apresenta riscos potenciais mínimos aos participantes, visto que se trata da realização de entrevistas, e estas somente serão 
realizadas através do consentimento dos participantes. Todavia, há a possibilidade de riscos mínimos de exposição, comuns à 
toda e qualquer pesquisa e de possível constrangimento. Contudo, para que se evite a ocorrência de tais riscos, haverá cautela 
para não os expor durante a aplicação das técnicas e instrumentos também a liberdade do participante interromper a qualquer 
momento a coleta de dados. 

Ao participar desta pesquisa, de forma voluntária, colaborarei para o aprimoramento do conhecimento sobre saúde. 
Serei atendido quanto a esclarecimentos de dúvidas que surgirem, acerca dos riscos, benefícios, procedimentos e outros 
assuntos relacionados à pesquisa. Estou livre para voltar atrás com meu consentimento a qualquer momento e a recusar a 
participação na pesquisa, sem que isto me traga prejuízo. Será mantida a confiabilidade das minhas informações. Obterei 
informações atualizadas durante a pesquisa e concordo com a divulgação e publicação científica dos resultados do estudo.  
Eu,__________________________________________________________, RG nº__________________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  
Ou  
Eu,_________________________________________________________, RG nº__________________, responsável legal 
por___________________________________________, RG nº__________________ declaro ter sido informado e concordo 
com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.  
 

Niterói, _____ de ____________ de _______.  
 

_______________________________                                                         _______________________________ 
              Nome e assinatura do paciente ou                                                                        Assinatura do Pesquisador 

      seu responsável legal 
 

_______________________________                                                         _______________________________ 

            Testemunha                                                                                                      Testemunha 
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APÊNDICE 2 
 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 
 

Projeto: PERCEPÇÕES DOS GRADUANDOS DE PSICOLOGIA ACERCA DA 
ESPIRITUALIDADE ENQUANTO EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NA PRÁTICA DO ESTÁGIO 

CURRICULAR: um olhar fenomenológico 
Entrevistado(a):___________________________________________________________________. 
Data de Nascimento:______/______/_________.              Idade: ________ anos.  
Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino (   ) Outro. Qual?______________________________________. 
Orientação sexual: ( ) Heterossexual ( ) Homossexual ( ) Bissexual ( ) Outro. 
Qual?____________________________________.  
Situação Conjugal: (   ) Casado(a)/União livre         (   ) Solteiro(a)         (   ) Separado(a)/Divorciado(a)  
(   ) Viúvo(a)  
Raça: (   ) Branca       (   ) Negra       (   ) Parda       (   ) Indígena  
 
Período atual na Graduação: (   ) 9º    (   ) 10º            Turno: (   ) Manhã      (   ) Noite 
Abordagem utilizada em Psicologia: (   ) Psicanálise             (   ) Terapia Cognitivo-Comportamental  
(   ) Gestalt-Terapia                     (   ) Fenomenologia-Existencial                       (   ) Psicologia Analítica  
(   ) Outra. Qual? ____________________________________________________________________. 
Estágio Curricular que cursa atualmente: (   ) Clínico          (   ) Sócio-Institucional          (   ) Ambos 
Cursa Estágio Extra-Curricular? (   ) Sim       (   ) Não.  
(   ) Clínico       (   ) Sócio-Institucional       Remunerado? (   ) Sim       (   ) Não 
Tipo de instituição: (   ) Escola               (   ) Orfanato               (   ) Empresa de RH                (   ) Outra.  
Qual?__________________________. 
Cursou Estágio Extra-Curricular? (   ) Sim       (   ) Não.  
(   ) Clínico       (   ) Sócio-Institucional       Remunerado? (   ) Sim       (   ) Não 
Tipo de instituição: (   ) Escola               (   ) Orfanato               (   ) Empresa de RH               (   ) Outra.  
Qual?_____________________________________. 
 
Possui outra formação acadêmica? (   ) Sim       (   ) Não 
Qual?____________________________________. 
Já cursou Pós-Graduação? (   ) Sim.       (   ) Não 
Em quê?________________________________________________.  
Ocupação: (   ) Apenas estuda (   ) Trabalha e estuda (   ) Estagia extra-curricularmente (   ) Aposentado  
(   ) Outra. Qual?_____________________________________. 
Trabalha na área da formação acadêmica anterior? (   ) Sim       (   ) Não  
 
Renda familiar: (   ) 1 salário mínimo (   ) 2 a 3 salários mínimos (   ) 4 a 5 salários mínimos (   ) Acima 
de 6 salários mínimos  
 
Com quem reside: (   ) Família nuclear (pais e irmãos)      (  ) Mora com outros familiares      (   ) Mora 
sozinho(a)      (   ) Família formada (esposo(a) e filhos)       (   ) Outro.  
Com quem?__________________________________________. 
 
Espiritualidade/religião/crença: (   ) Católica (   ) Espírita/Espiritualista: Qual? _________________.  
(   ) Evangélica (   ) Espiritualizado sem religião (   ) Ateu (   ) Agnóstico (   ) Outra.  
Qual? __________________. (   ) Crença. Qual? _________________.  
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APÊNDICE 3 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Título do projeto: PERCEPÇÕES DOS GRADUANDOS DE PSICOLOGIA ACERCA DA 
ESPIRITUALIDADE ENQUANTO EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NA PRÁTICA DO 

ESTÁGIO CURRICULAR: um olhar fenomenológico 
 
Roteiro de Entrevista: 
 
1º momento – A vivência da espiritualidade para si mesmo 
1. O que é espiritualidade para você? 
2. Como você vive sua espiritualidade? 
 
2º momento – A espiritualidade na parte prática da graduação 
1. O que você pensa sobre acolher a espiritualidade ao realizar atendimentos com pacientes? 
2. Você já se deparou com casos de pacientes que possuíam vivência espiritual implicada no 
atendimento? Se sim, como você lidou com essa situação? 
3. Quando você se deparou com a demanda espiritual do paciente, você recebeu suporte e/ou 
embasamento acadêmico para entender e continuar o atendimento? Explique. 
4. Você pensa que sua abordagem em Psicologia ajuda a lidar com as questões espirituais? 
Explique. 
5. Você se sente preparado para receber uma demanda de caráter espiritual? Explique. 
6. Como você pensa que poderia ajudar o paciente que possui uma demanda de caráter 
espiritual? 
7. Como você vê a espiritualidade no enfrentamento de situações difíceis como, por exemplo, 
doenças? 
 
3º momento – A espiritualidade e o que pode ser melhorado 
1. Você acredita que a espiritualidade possa ser benéfica à saúde física e psíquica dos pacientes? 
Explique. 
2. Para você, a graduação ajuda a compreender a espiritualidade? Explique. 
3. Você acredita que o papel de ensino sobre o que é e como lidar com a espiritualidade na vida 
profissional deva ser realizado na graduação? Explique. 
4. Você percebe alguma diferença na sua espiritualidade após o ingresso na graduação, desde 
seu início até o dado momento, na reta final do curso? 
5. Como futuro profissional da Psicologia, você pensa que algo possa ser feito em relação à 
espiritualidade e o ensino na graduação? Se sim, o quê? 
6. Você acredita que a espiritualidade deva ser incluída no currículo dos cursos de Psicologia? 
Explique por quê. 
 

 

 








